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FELESTEENO NLINE

تظاهــــرات فـــــي عـــدة مــــدن أمريكيــــة
للتنديـــــد بجرائــــم االحتــــالل اإلرسائيلـــي

واشنطن /فلسطن:
شــهدت الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــدة
تظاهــرات وفعاليــات منــددة بجرائــم االحتــالل
اإلرسائيــي بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني،
التي كان آخرها يف مدينتي القدس والنقب.
وطالبــت التظاهــرات التــي نظمهــا أنصــار الحــق
الفلســطيني أول مــن أمــس اإلدارة األمريكيــة
بالضغــط عــىل حكومــة االحتــالل ،لوقف جرائم
"التطهــري العرقــي" يف النقــب ،وحــي الشــيخ
جراح ،ومدينة الخليل.

وشــهدت مــدن لــوس أنجلــوس ،ونيويــورك،
وهيوســن ،وداالس تظاهــرات شــارك
فيهــا املئــات مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية
واألمريكيــن أمــام مقــار الحكومــة الفدراليــة،
يف حــن أجلــت تظاهــرت مدينــة شــيكاغو
التــي دعــا لهــا "التحالــف مــن أجــل العدالــة يف
فلســطن" ،بســبب األحــوال الجويــة واســتمرار
تساقط الثلوج.
وشــهدت جميــع هــذه التظاهــرات مشــاركة
مــن ممثــي األقليــات العرقيــة األمريكيــة

وأحــزاب يســارية وعــرات املؤسســات
الفلســطينية ،وحملت شــعار" :ارفعوا أيديكم
عــن فلســطن" ،وركــزت عــىل أهميــة محاســبة
االحتــالل عــىل جرائــم "التطهــري العرقــي"
والفصل العنرصي.
وتزامنــت هــذه التظاهــرات وحملة عرب وســائل
التواصــل االجتامعــي (إنســتغرام وفيــس بــوك
وواتســاب) ،بثــت يف إطارهــا منشــورات
وتسجيالت تدين سياسات "التطهري العرقي"
اإلرسائيي يف فلسطن.

عىل خلفية التصدي لتجريف األرايض

االحتالل يقدم لوائح اتهام ضد  8شبان من النقب
برئ السبع /فلسطن:
قدمــت نيابــة االحتــالل ،أمــس ،لوائــح اتهــام
ضــد  8شــبان مــن النقــب املحتــل ،عىل خلفية
االحتجاجات عىل تجريف أرايض قرية "سعوة
األطــرش" ،متهيــدا لالســتيالء عليهــا لصالــح
"الصندوق القومي لـ(إرسائيل)".
وطلبــت النيابــة متديــد اعتقــال عــدد مــن
الشــبان ،ومتديــد مــدة فــرض القيــود عــىل
آخريــن ،لغايــة االنتهاء من اإلجــراءات القضائية
ضدهم.

وزعمــت أن الشــبان "أخ ّلــوا بالنظــام العــام"
وحاولــوا الدخــول إىل منطقــة "التجريــف" ملنــع
العمل ،وأنهم رشقوا عنارص الرطة بالحجارة.
وتظاهــر أمــس عــرات النشــطاء لليــوم الثامــن
عىل التوايل ،أمام محكمة االحتالل يف مدينة
بــرئ الســبعً ،
وتنديدا
ـنادا للمعتقلــن
ً
دعام وإسـ ً
بسياســات ســلطات االحتــالل ،التــي اعتــدت
عــىل املواطنــن يف النقــب واســتهدفت
أراضيهم.
ووصلــت أعــداد املعتقلــن منــذ بــدء

الكويت تستثين الفلسطينيني
من رسوم إقامة كبار السن

الكويت /فلسطن:
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي ،أمس،
استثناء أبناء الشعب الفلسطيني ممن تخطوا سن  60عاما ،من
رسوم إقامة كبار السن ،بعد جدل دام ألكر من عام.
جاء ذلك خالل اجتامع املجلس برئاســة وزير العدل وزير الدولة
لشؤون تعزيز النزاهة املستشار جامل الجالوي ،معتمدا تجديد
أذونــات عمــل مقيمــي ال ــ" "60مــن حملــة الشــهادات الثانوية ،وما
دونهــا مقابــل رســم مــايل قــدره  250دينــارا كويتيــا (نحــو 800
دوالر أمريــيك) ،إضافــة إىل الحصــول عــىل تأمــن صحــي خــاص،
مــع اســتثناء أبنــاء الكويتيــات ،ومواليد الكويت ،وحملة الجنســية
الفلســطينية ،إذ ســتدفع هذه الفئات الرســوم االعتيادية املقررة
عىل "حملة إقامة املادة ."18
وكان املجلــس قــرر يف نوفمــرب /تريــن األول  2021إلغــاء
القــرار رقــم  520لســنة  ،2020القــايض بحظــر إصــدار إذن عمــل
جديــد يف البــالد ملــن بلــغ عمــره  60عامــا ومــا فــوق ،مــن العاملــة
الوافــدة ،حملــة شــهادات الثانويــة العامــة ومــا دونهــا ،ومــا يعادلها
من شهادات.
واســتقبلت الجاليــة الفلســطينية يف الكويــت أنبــاء اســتثنائها مــن
القــرار بارتيــاح كبــري ،معتــربة إيــاه امتــدادا لدعــم الكويــت الدائــم
للشعب الفلسطيني وقضيته.

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع

مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة
مــروع التمويــل االضــايف ملــروع ادارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات
وسط وجنوب قطاع غزة

اسم المشروع الفرعي :توريد عدد معدات صيانة

.1حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
 صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة  -عــىل منحــة مــن مجموعــة مجموعــةالبنك الدويل وقد حصل مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف
محافظات وســط وجنوب قطاع غزة عىل منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض
الهيئــات املحليــة (املتلقيــة للمنحــة) لتنفيــذ مــروع توريــد عــدد معــدات صيانة
وتنوي استعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد
رقم  GPRBA-AF-JSC 03 /2022 -الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
 .2املــوردون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عىل املعلومــات الالزمة من مجلس
الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة يف محافظات وسط وجنوب قطاع
غــزة  ،الدائــرة املالية/قســم املشــرتيات ,الســيد /حــازم املدهــون جــوال رقــم:
 0599452956وذلــك ابتــدا ًء مــن الســاعة  07:30صباح ـ ًا وحتــى الواحــدة
والنصف ظهر ًا من تاريخ 2022/01/25م وحتى تاريخ 2022/02/08م.
 .3عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــىل العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
2022/02/08م الساعة الثانية عر ظهر ًا.
.4املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.
مجلــس الخدمــات املشــرتك إلدارة النفايــات الصلبــة يف محافظــات وســط
وجنوب قطاع غزة – خانيونس – الفخاري – مكب صوفا
مجلس الخدمات املشرتك إلدارة النفايات الصلبة
يف محافظات وسط وجنوب قطاع غزة

االحتجاجــات يف النقــب إىل أكــر مــن 150
معتقـ ًـال % 35 ،منهــم قــارصون ،كــام قدمــت
نيابة االحتالل لوائح اتهام ضد  19شا ًّبا.
وتعرضــت قريــة ســعوة األطــرش يف النقب يف
األســابيع األخرية لحملة رشســة شنتها سلطات
االحتــالل ،إذ جرفــت مئــات الدومنــات بدعــوى
تشــجريها ،بهــدف االســتيالء عليهــا ،كــام
قمعــت املحتجــن بالرصاص املطاطي وقنابل
الغــاز املســيل للدمــوع واعتــدت بالــرضب
عليهم.

األردن" ..لجنة فلسطني"
النيابية تبحث قضية
تهجري أهايل "الشيخ جراح"

عامن /فلسطن:
بحثــت لجنــة فلســطن يف مجلــس النــواب األردين ،أمــس ،مــع ُممثلــن عــن
أهــايل عــن كارم ،ا ُ
ملقيمــن يف األردن ،قضيــة تهجــري أهــايل حــي الشــيخ
ُ
جراح (رشقي القدس املحتلة) من منازلهم.
وأكــد مقــرر اللجنــة ،النائــب محمــد الخاليلــة "اســتنكار وتنديــد اللجنــة
لالعتــداءات واالنتهــاكات اإلرسائيليــة ،ا ُ
ملتمثلــة يف تهجــري أهــايل حــي
الشيخ جراح من منازلهم".
ودعــا ا ُ
"محاســبة (إرسائيــل) عــىل جرامئهــا ،والوقوف
ملجتمــع الــدويل ،إىل ُ
إىل جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإنشاء دولته ا ُ
ملستقلة عىل
ترابــه الوطنــي" .بــدوره ،قــال رئيــس اللجنــة ،النائــب محمد الظهــراوي ،الذي
جانبا من االجتامع :إن "االعتداء اإلرسائيي الغاشــم يف هدم منازل
ترأس ً
أهايل الشيخ جراح ،لن ينال من صمود أهله ،يف سعيهم إلثبات حقهم يف
أراضيهم ومنازلهم واسرتداد حقوقهم كافة".
مــن جانبهــم ،أكــد ممثلــو أهــايل عــن كارم "اقتناعهــم ويقينهــم بــأن القــدس
تقع عىل رأس أولويات واهتاممات امللك عبد الله الثاين".
وقالــوا :إن "اســتمرار (إرسائيــل) يف انتهاكاتهــا ،وصمــت ا ُ
ملجتمــع الــدويل
إزاء ذلكُ ،يعد تحد ًيا ملعاهدات السالم ا ُ
ملربمة" ،وفق تعبريهم.
ويواجــه ســكان  28منـ ً
ـزال يف حــي الشــيخ جــراح ،قــرارات بتهجريهــم مــن
منازلهم يف عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد املقدسين يف الحي.
دولة فلسطن
وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات املركزية

إعالن طرح مناقصة رقم MOT-02 /2022
مشروع ترميم مبنى ترخيص محافظة شمال غزة،

تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء مــروع ترميــم مبنــى ترخيــص
محافظة شامل غزة ،لصالح وزارة النقل واملواصالت ،وذلك وفق الروط التالية:
• املناقصــة مفتوحــة للمقاولــن املحليــن املختصــن واملصنفــن لــدى لجنــة
التصنيف الوطنية يف تخصص أبنية واملسجلن لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين.
• ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غزة –
شارع النرص – مدينة العودة (ابراج املقويس) وذلك اعتبار ًا من يوم االثنن املوافق
 2022/01/24وحتــى نهايــة دوام يــوم االثنــن  ،2022/01/31وذلــك مقابل مبلغ
مايل قيمته ( )$ 50خمسون دوالر أمرييك غري مسرتدة عىل أن يصطحب املقاول
معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
• آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة
الساعة الثانية عر والنصف ( )11:00من يوم األربعاء املوافق .2022/02/02
• ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة ( )$ 800دوالر أمريــيك وتكــون
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة  90يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن
أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.
• سوف يعقد اجتامع متهيدي للمتناقصن يوم األحد املوافق 2022/01/30
الســاعة  10:30صباحا يف مقر وزارة األشــغال العامة واإلســكان  -غزة -النرص-
مدينة العودة السكنية (أبراج املقويس) ،تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
• يجب أن يكون املقاول مســج ً
ال رســمي ًا يف دوائر الرضيبة وعليه أن يقوم
بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
• الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة
دون ذكر األسباب.
• رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.
دائرة العطاءات املركزية /وزارة االشغال العامة واالسكان

األزمة بدأت عقب الهبة ضد التهجري واالستيطان

وقفة احتجاجية عىل انقطاع التيار الكهربايئ يف عرعرة النقب
النقب املحتل /فلسطن:
شارك املئات من أهايل عرعرة النقب ،أمس،
يف وقفــة احتجاجيــة عــىل اســتمرار انقطــاع
التيار الكهربايئ منذ أيام عن منازل املواطنن
يف القريــة وغريهــا مــن البلــدات الفلســطينية
يف منطقــة النقــب ،جنــويب فلســطن املحتلــة
عــام  ،1948يف هــذه األجــواء البــاردة وعــدم
توفــر وســائل تدفئــة آمنــة ،وعــدم اهتــامم
االحتالل اإلرسائيي باألزمة.
وأفاد املنظمون بأن القرية تعاين انقطاع التيار
الكهربــايئ منــذ  12يومــا ،واألهــايل يبقــون
معظــم الوقــت دون خدمــة الكهربــاء ،وقــد يتــم
تزويدهــم بالتيــار الكهربــايئ لســاعة إىل ســاعة
ونصف يوميا.
وأكــدوا أن األهــايل توجهــوا إىل رشكــة الكهربــاء
التابعــة لالحتــالل ،التــي أجابتهــم بــأن ســبب
املشــكلة هو الضغط عىل الشــبكة يف القرية،
مطالبــن بإصــالح الوضــع وتحســن الخدمــة
لألهــايل ،إذ يوجــد مــرىض وكبــار يف الســن
يحتاجون ألجهزة التنفس ،إضافة إىل التدفئة.

مشاركون في وقفة احتجاجية في قرية عرعرة النقب أمس

وتســتمر معانــاة اآلالف مــن املواطنــن يف
عــدد مــن املناطــق بالنقــب مــن جــراء انقطــاع
الكهربــاء عــن أحيــاء كاملــة يف بلــدات منهــا
رهط ،وشــقيب الســالم ،وتل الســبع ،وعرعرة،

(فلسطين)

وكســيفة ،وحــورة ،وقــرى أخــرى ،وذلــك منــذ
أحــداث "هبــة النقــب" يف  13ينايــر /كانــون
الثاين الجاري ،رفضا لتهجري االحتالل األهايل
قرسا وتدمري بيوتهم لصالح االستيطان.

كامريا ترصد امتناع ضابط إرسائييل
عن التدخل لمنع جريمة بالداخل المحتل

النارصة /فلسطن:
وثقــت كامــريات حراســة امتنــاع ضابــط يف
رشطــة االحتــالل اإلرسائيي عــن التدخل ملنع
جرميــة أو تقديــم مســاعدة لضحيتها يف بلدة
كفر كنا داخل األرايض املحتلة عام .1948
ونــرت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة أمــس
تقريــرا عــن توثيــق الكامــريات الضابــط
اإلرسائيــي وهــو يقفــز فــوق ضحيــة جرميــة،
كانــت تنــزف دمــا ويف حالــة خطــرية ،وغــادر
املــكان دون تقديــم املســاعدة رغــم أن
املصــاب كان ال يــزال عــىل قيــد الحيــاة قبــل
إعالن وفاته ،وفق ما أظهر الريط املسجل.
وحســب التقريــر ،فــإن الضابــط وصــل يف 12
ســبتمرب /أيلــول  2020إىل مصنــع حديــد
"كفــر كنــا" حيــث كانــت األجــواء متوتــرة بــن
مديــر املصنــع وأحــد أقاربــه عــىل خلفيــة
نــزاع حــول قطعــة أرض ،وتواجــد يف مكاتــب

املصنــع محــام ألخــذ توقيعهــام عــىل وثائــق
تتعلق باألرض املتنازع عليها.
وأظهــرت كامــريات الحراســة دخــول الضابــط
وهو رئيس ما تسمى "شعبة إحباط الجرمية"
يف املجتمــع الفلســطيني داخــل األرايض
املحتلــة عــام  1948يك يســدد مثــن بضاعــة
طلبهــا مــن املصنــع ،ويف تلــك املــدة كان
يتــوىل رئاســة مديريــة تحســن خدمات رشطة
االحتالل.
ونقــل التقريــر عــن أحــد الشــهود يف القضيــة
قولــه إن الضابــط الكبــري بــذل كل مــا بوســعه
يك ال يكــون ضالعــا ،وتجاهــل بالكامــل القتــل
الذي ارتكب بقربه وقفز فوق الجثة ،وتجاهل
ا ُ
ملهاجــم الــذي أغلــق عــىل نفســه الغرفــة
املجاورة.
ويف هــذه األثنــاء حــاول املوجــودون يف
املــكان منــح مســاعدة طبيــة للضحيــة ،واتصل

املحامــي برطــة االحتــالل وأبلــغ عــن الطعــن
وطالــب بإرســال ســيارة إســعاف عــىل وجــه
الرسعة ،وقال إن "الجريح فقد الوعي".
ومل ينتظــر أفــراد العائلــة وصــول ســيارة
اإلســعاف ونقلــوا الضحيــة إىل عيــادة ،وبعــد
محاولــة طاقــم إســعاف إنعاشــه ،فــارق الحيــاة،
وهو املواطن غازي أمارة.
وتعــاين بلــدات الداخــل الفلســطيني املحتــل
تصاعــد جرائــم القتــل والعنــف التــي حصــدت
أرواح  200ضحيــة خــالل العامــن املاضين،
و 7أرواح منذ بدء العام الجاري.
وكشــفت تقاريــر عربيــة قبــل أشــهر عــن ضلوع
جهــاز األمــن العــام اإلرسائيــي "الشــاباك" يف
دعــم "مافيــا القتــل" يف الداخــل املحتــل،
لتفكيــك النســيج االجتامعــي فيــه ،والــذي
تتعامــل معــه مؤسســة االحتــالل بسياســات
عنرصية واستعدائية.

تقرير عربي 1000 :إرسائييل انتقلوا للعيش يف ديب العام المايض
النارصة /فلسطن:
أفــاد تقريــر عــربي بــأن نحــو  1000إرسائيــي
انتقلــوا للعيــش واالســتقرار يف ديب خــالل
العــام املــايض ،ضمــن نتائــج التطبيــع بــن
الطرفن.
وذكــرت شــبكة "آي  "24العربيــة يف تقريــر
لهــا أمــس ،أنــه منــذ توقيــع اتفاقيــة التطبيــع

"وقــع اإلرسائيليــون يف حب اإلمارات وخاصة
ديب" ،وأن عــام  2021شــهد اســتقرار نحــو
 1000إرسائيي هناك بشكل دائم.
ولفتت إىل أن اإلغالقات التي فرضتها حكومة
االحتــالل بســبب جائحــة كورونــا ســاهمت
يف دفــع بعــض اإلرسائيليــن للذهــاب إىل
اإلمــارات ،وقــد أصبحــوا يعملــون طهــاة يف

املطاعم ،ومديرين لها ،ويف مجاالت التجارة
والعقارات ،ولهم محال تجارية متخصصة يف
بيع املجوهرات.
ومنــذ توقيــع اإلمــارات اتفاقيــة التطبيــع مــع
االحتــالل يف ســبتمرب /أيلــول  ،2020وقــع
الطرفــان عــرات االتفاقيــات يف املجــاالت
كافة لتعزيز العالقات بينهام.

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 2022 /02
الخاصة :شراء عدادات ذكية

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب
البيانات و املواعيد التالية-:
 موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/02/ 22وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.
 موعــد فتــح املظاريــف الفنيــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2022/02 / 22الساعة  01:00ظهر ًا.
 ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي وذلــك يوم االثنن املوافــق 2022/02/07وذلك يف مقر الركة الرئييس ,الساعة  10صباح ًا
 ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الركة الرئييسبغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص « الثالثينــي « اعتبــار ًا مــن يــوم الثالثــاء املـواف ــق
 2022/01/25علمـ ًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء  500شيكـل فقط ( غري مسرتدة ) .
 يرفــق مــع كل عطــاء تأمين ـ ًا ابتدائي ـ ًا بقيمــة  3%مــن اجــاميل قيمــة العطــاء,مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـد ًا .
 يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب . أجرة اإلعالن (ملدة يومن) عىل من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعالن . االلتزام بكافة الروط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.للتواصل مع دائرة املشرتيات:
• بريد الكرتوينPur.gedco@Gmail.com :
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

جامعـــــة األقصــــــى

إعالن طرح عطاء رقم 2022-2021/84م

تعلن جامعة األقىص بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم (2022-2021/84م)

والخاص بتوريد وتركيب معرش للطالب في الجامعة.

فعــىل الراغبــن يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة
–دائــرة اللــوازم واملشــرتيات  -الفــرع الرئيــيس الحرازيــن – مبنــى الشــئون
االداريــة الجديــد ،وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري
مســرتدة ( 100شــيكل) مائــة شــيكل ال غــري ،يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد
املوافق 2022/01/30م  ،الساعة الثانية ظهر ًا.
عل ـ ً
ام بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم األربعــاء
املوافق 2022/02/02م الساعة الثانية عر والنصف ظهر ًا بالظرف املختوم.
مالحظة-:
 .1تكلفة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
 .2كفالة دخول العطاء  5%نقد ًا من قيمة املبلغ املقرتح أوكفالة أو شيك
بنيك مصدق.
 .3ســيتم عقــد جلســة متهيديــة يــوم اإلثنــن املوافــق 2022/01/31م
الساعة الحادية عر صباح ًا يف مكتب الدائرة الهندسية غزة – الحرازين.
 .4جميــع املعامــالت ســوف تتــم يف املبنــى الرئيــيس بغــزة /الحرازيــن/
جامعة االقىص /الشئون االدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,
إدارة جامعة األقىص

محليات
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"طعنة يف ظهر قضيتنا ويمس بجوهر حقوقنا"

إدانة فلسطينية للقاء حسني الشيخ بوزير خارجية االحتالل
رام الله-غزة /فلسطني:
عــدت شــخصيات فلســطينية أن اجتــامع وزيــر
الشــؤون املدنيــة يف الســلطة حســني الشــيخ
مــع وزيــر خارجيــة االحتالل يائــر لبيد" ،طعنة
يف الظهــر لقضيتنــا الوطنيــة وتســهم يف ترئــة
االحتــالل مــن جرامئــه أمام العــامل" ،مؤكد ًة أن
هــذه اللقــاءات لهــا مثــن كبــر ميــس بجوهــر
قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
وكشــف املوقــع اإللكــروين "يديعــوت
أحرونــوت" مســاء أول مــن أمــس ،عــن عقــد
لقــاء بــني لبيد والشــيخ ،عضــو اللجنة املركزية
لحركة فتح.
وأوضحــت الصحيفــة أن اللقــاء عقــد داخــل
مؤخرا
دولة االحتالل .وهذا اللقاء ليس األول
ً
بــني قيــادات بــارزة يف الســلطة وحركــة فتح مع

وزراء إرسائيليني.
وقــال القيــادي يف حــامس رأفــت ناصيــف :إن
اللقــاءات مــع املســؤولني يف دولــة االحتــالل
"تشــكل طعنــة يف الظهــر لقضيتنــا الوطنيــة
وتســهم يف ترئــة االحتــالل مــن جرامئــه أمــام
العــامل وأنصــار القضيــة الفلســطينية وتظهــره
كحمل وديع".
وأوضــح ناصيــف يف ترصيــح ،أن مــا تخــرج
بــه تلــك اللقــاءات مــن فتــات لــذر الرمــاد يف
العيــون ،واألخطــر أنهــا تقــزم القضيــة الوطنيــة
لقضايا إنسانية منقوصة ،رغم أنها حق أصيل
تلقائيــا عندمــا يتــم التمســك
لشــعبنا تتحقــق
ًّ
بالثوابت والحقوق والعمل الحقيقي والجدي
إلنجــاز التحريــر الكامــل وتحقيــق الســيادة غــر
املنقوصة.

وشــدد عــىل أن الواجــب الوطنــي يســتدعي
التوقــف الفــوري عــن هــذه اللقــاءات العبثيــة
مطالبــا الفصائــل
واملســيئة لشــعبنا وقضيتــه،
ً
والــكل الفلســطيني بتعريــة اللقــاءات مــع
االحتالل والعمل عىل وقفها.
وكالة أمنية لالحتالل
وأكــد النائــب عــن كتلــة التغيــر واإلصــالح
الرملانيــة يحيــى العبادســة ،أن اللقــاءات
التــي تجــري بــني مســؤولني يف الســلطة
وقيــادة االحتــالل والتــي كان آخرهــا لقــاء بــني
الشــيخ ولبيــد "تؤكــد أن العالقــة بــني االحتــالل
والســلطة جعلــت الســلطة فارغــة مــن أي
محتــوى وطنــي ،وأنهــا أصبحــت وكالــة أمنيــة
لالحتالل ومل يعد لها أي دور وطني يذكر".
وقــال العبادســة يف ترصيــح نــرش أمــس:

"الســلطة أصبحت تســر ضمن رؤية متكاملة
تعمل ضد شــعبنا الفلســطيني وتطلعاته نحو
االســتقالل وتوفــر عــىل االحتــالل مثــن هــذا
االحتالل".
وأوضــح العبادســة أن الســلطة باتــت أداة
ـرا إىل أن
لالحتــالل تأمتــر بتعليامتــه ،مشـ ً
ً
احتالال غر مكلف
الســلطة جعلــت االحتــالل
بأدائها لدورها كوكالة أمنية تتبع االحتالل.
وشــدد عــىل رضورة وقــوف كل الفصائــل
والقــوى الوطنيــة أمــام هــذه الحقائــق الصادمة
عــن الســلطة التــي تعيــق التحريــر يف ظــل
انتشار االستيطان وتصاعد العدوان والجرائم
ضد شعبنا الفلسطيني.
مــن ناحيتــه قــال رئيــس املكتــب اإلعالمــي
لحركــة الجهــاد اإلســالمي َداود شــهاب" :إن

هــذه اللقــاءات لهــا مثــن كبــر ميــس بجوهــر
قضيتنا وحقوقنا الوطنية".
وقال شهاب يف ترصيح صحفي أمس" :هذه
اللقــاءات تــأيت يف وقــت تتصاعــد فيه الحرب
الصهيونية عىل الضفة والقدس وفلسطينيي
األرض املحتلــة عــام  ،48ومتثــل غطــا ًء
ملخططــات االحتــالل وحربــه التــي تســتهدف
شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
ودان شــهاب بشــدة هذا اللقاءات ،محذ ًرا من
"خطورة استمرار السلطة يف نهج بناء عالقات
رشاكة أمنية واقتصادية وسياسية مع العدو".
وطالــب القــوى والشــخصيات لرفع صوتها يف
داعيــا للحــذر مــن التســاوق
وجــه هــذا النهــجً ،
مــع أي دعــوات لتكريــس هــذا النهــج ومنحــه
الغطاء.

ً
عاما عىل فوزها الديمقراطي الساحق
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ضة ألوسلو ومشاريع التسوية
ومناه
المقاومة
للواء
رافعة
ِ

غزة /أدهم الرشيف:
ســاهم الفــوز الســاحق الــذي حققتــه
حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس
يف االنتخابــات التــي جــرت يف 25
ـرا
ينايــر /كانــون الثــاين  ،2006كثـ ً
يف تطــور األجنحــة العســكرية لفصائل
املقاومــة الرافضــة لنهــج "أوســلو"
ومفاوضــات الســلطة "العبثيــة" مــع
حكومــات االحتــالل املتعاقبــة ،التــي
مل تجنِ منها سوى املزيد من الجرائم
اإلرسائيليــة والتهويــد واالســتيطان
ورسقــة األرض والتهجــر القــري
للشعب الفلسطيني.
ومــع نجاحهــا يف االنتخابــات
عامــا ،يف أول
الترشيعيــة قبــل ً 16
انتخابات تشارك فيها ،حافظت عىل
نهجهــا املقــاوم لالحتــالل واملنــاوئ
ملخططــات التســوية والتصفيــة التــي
حاولــت أطــراف عديــدة محلية ودولية
متريرها من خالل "أوسلو".
واســتطاعت حــامس دعــم جناحهــا
العســكري كتائــب القســام وفصائــل
املقاومــة ،وتوفــر البيئــة املناســبة
واآلمنــة لهــا ،وقد أصبحــت قادرة عىل
إلحــاق األذى الكبــر بجيــش االحتــالل
ومنظومتــه األمنيــة وصــد عدواناتــه
وجرامئه.
فوزٌ ومقاومة
وبعــد فوزهــا يف االنتخابــات بخمســة
أشــهر ،يف  25يونيــو /حزيــران،
اســتطاع الجنــاح العســكري لحــامس
أرس الجنــدي يف ســالح املدفعيــة
التابــع لجيــش االحتــالل جلعــاد
شــاليط ،يف عمليــة مشــركة نفذتهــا
 3أجنحــة عســكرية ،عــر نفــق أريض
يصــل إىل موقــع عســكري إرسائيــيل
رشق مدينة رفح جنويب قطاع غزة.
وبعــد أرسه أزيــد مــن  5أعــوام،

اســتطاعت حــامس عــر صفقــة تبــادل
"وفــاء األحــرار" تحريــر  1047أســرا
وأســرة ،مقابــل إطــالق رساح شــاليط،
عام .2011
وتعــرض قطــاع غــزة لعــدوان إرسائيــيل
واســع النطــاق نهايــة  2008اســتمر
يومــا ،تصــدت لــه كتائــب القســام
ً 23
وفصائل املقاومة بقوة.
ثــم تعــرض القطــاع لعــدوان إرسائيــيل
واســع آخر عام  ،2012بدأه االحتالل
باغتيــال الرجــل الثــاين يف كتائــب
القسام أحمد الجعري ،فكانت املرة
األوىل التــي تــرضب فيهــا الكتائــب
(تــل أبيــب) "العاصمــة" السياســية
واالقتصادية لالحتالل ،بالصواريخ.
ويف صيــف  2014شــن االحتــالل
عدوانــا جديــدا عــىل قطاع غزة اســتمر
 51يومــا ،اســتطاع الجنــاح العســكري
لحــامس وفصائــل املقاومــة قصــف
(تــل أبيــب) ومــدن مركزية يف الداخل
الفلســطيني املحتــل ،بعــرشات
الصواريــخ املصنعــة محليــا ،التــي
أصبــح يصــل مداهــا إىل أهــداف مل
تصلهــا أي صواريــخ فلســطينية مــن
قبل.
وظهــرت قــدرة املقاومــة ودقــة
صواريخهــا يف تغطيــة جميع األرايض
املحتلــة خــالل معركــة "ســيف
القــدس" التــي خاضتهــا كتائــب
القســام واملقاومــة يف مايــو /أيــار
دفاعــا عــن أهــايل الشــيخ
،2021
ً
جــراح واملســجد األقــىص مــن جرائــم
االحتالل.
ويــرى مراقبــون أن دعــم حامس ســاهم
بشــكل رئيــس يف تطــور منظومــة
املقاومــة املســلحة ،وقــد بــات جيــش
االحتــالل يحســب لهــا ألــف حســاب،
خاصــة بعــد تكمــن القســام مــن أرس

إعالن مدقق حسابات خارجي

تعلن جمعية العون املجتمعية ومقرها محافظة خانيونس عن رغبتها يف إستدراج
عروض أسعار لتدقيق حسابات الجمعية لعام  2021م  ,وفق الرشوط التالية:
 .1أن يكــون املدقــق مرخص ـ ًا ملزاولــة مهنــة التدقيــق ومســج ً
ال يف دوائــر
الرضيبة حسب األصول.
 .2أن يلتــزم مبعايــر التدقيــق الدوليــة واملحليــة وتطبيقاتها وبخاصة النظام
املايل املوحد للجمعيات الصادر عن وزارة الداخلية.
 .3أن يكــون لــدى املدقــق القــدرة عــىل إصــدار تقريــر التدقيــق املــايل وفــق
األصول املتبعة  ,وتســليمه للجمعية خالل ( )35يوم بحد أقىص من تاريخ
استالم امللف املايل من أمني الصندوق.
 .4تقديــم األســعار بالشــيكل اإلرسائيــيل وتشــمل جميــع أنــواع الرســوم
والرضائب بحيث يشمل العرض تدقيق حسابات الجمعية بشكل كامل.
 آخر موعد لتسليم عرض السعر بالظرف املختوم إىل مقر الجمعية الكائنيف خانيونس – برج شعت – مقابل عيادة خانيونس (البندر) الطابق األول
يوم االثنني املوافق  ,2022/01/31الساعة الحادية عرشة صباح ًا وسيتم
 فتح املظاريف بنفس اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر. مالحظة  /الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار. -لالستفسار  :هاتف 08 2050356 :

مشاركون في مهرجان جماهيري لحركة حماس (أرشيف)
جنــود إرسائيليــني خــالل معركــة
"العصف املأكول" عام .2014
رافعة المقاومة
وقــال الباحــث يف معهــد فلســطني
للدراســات االســراتيجية إيــاد
الشــوربجي إن فــوز حــامس شــكل
رافعــة قويــة للمقاومــة الفلســطينية،
وســاعدها يف ذلــك تبينهــا املقاومــة

مبفهومهــا الشــامل ،مــا منحهــا قاعــدة
شــعبية قويــة ســاعدتها يف نجاحهــا
باالنتخابات.
وأضــاف الشــوربجي لصحيفــة
"فلســطني" أن إدارة الحكومة العارشة
التــي شــكلتها حــامس منــح قاعــدة
سياســية وقانونيــة لتطــور املقاومــة
وقدرتهــا العســكرية ،وهــو مــا مل يــرق

مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا ،هــي مؤسســة خريــة غــر ربحيــة ،تأسســت
عــام  2013للعمــل عــىل تحســني الظــروف املعيشــية للســكان يف املناطــق
الفقرة واملهمشة يف جميع أنحاء قطاع غزة.
مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن هن حاجتها اىل:

املسمى الوظيفي :إعالمي

مدة العقد :عقد ملدة سنة يتضمنها فرة تجريبية
املهام واملسؤوليات:
• التغطية اإلعالمية لجميع أنشطة املؤسسة.
• إدارة املنصات اإلعالمية (املوقع االلكروين وصفحات التواصل).
• مونتاج فيديو موشن جرافيك احرايف.
• تصميم انفوجرافيك.
• تنسيق جميع األنشطة املتعلقة بالتواصل مع وسائل اإلعالم.
• التواصل والتنسيق مع املطابع لتنفيذ املطبوعات املطلوبة.
• املســؤولية عــن تنظيــم ارشــيف للمــواد املنتجــة وتخزينهــا وارشــفة املواد
الخام وفق حاجات العمل.
• إعداد ملخص إعالمي سنوي ،عن انجازات املؤسسة وأنشطته.
• القدرة عىل العمل تحت الضغط وااللتزام مبواعيد العمل.
• تأدية ما يسند اليه من مهام إضافية.
• مهارة العمل ضمن فريق.
املهارات واملواصفات املطلوبة:
• درجــة البكالوريــوس او الدبلــوم او مــا يعادلهــا يف االعــالم ،الوســائط
املتعدة أو املجاالت ذات الصلة.
• ما ال يقل عن  3سنوات من الخرة العملية املبارشة يف املجاالت املطلوبة.
• القدرة عىل تنظيم الحمالت اإلعالمية لرامج وانشطة املركز.
• اإلملام باستخدام الحاسوب واملواقع التفاعلية واإلعالم االلكروين.
• القدرة عىل التصوير والتعامل مع الكامرات واملعدات املرافقة.
• القــدرة عــىل التعامــل مــع برامــج املونتــاج ومعالجــة الفيديــو (Adobe
.)Premiere -Adobe After -Adobe audition
• اتقان العمل عىل برامج (.)Photoshop – Illustrator-InDesign
• القدرة عىل االتصال والتواصل مع الوسائل االعالمية.
• التواصل الفعال مع اإلدارة والجمهور.
• القدرة عىل العمل تحت الضغط والتحيل بروح الفريق والعمل التطوعي.
• ان يكون لديه املام باللغة اإلنجليزية (قراءة ،كتابة ،محادثة).
عــىل مــن تنطبــق عليهــم رشوط الوظائف الســابقة ويرغبون بالتســجيل تعبئة
طلب التوظيف وذلك من خالل الضغط هنا
https://forms.gle/tiT3KbTZiBS4QctA6
ينتهــي التســجيل للوظائــف املذكــورة يــوم الخميــس املوافــق  27ينايــر
2022م الساعة 2م.
لالستفســار التواصــل عــر الريــد االلكــروين prgaza@cintagaza.my
أو الجوال 0592724071 :خالل وقت الدوام اإلداري.

لالحتــالل الــذي قــرر شــن الحــروب
لتدمــر بنيتهــا التحتيــة ،وفشــل يف
ذلك .وتابع أن الحكومة التي شكلتها
حــامس نجحــت يف تهيئــة املنــاخ
املناســب لتطــور العمــل املقــاوم
ونوعــا ،ســواء أكان لجناحهــا
كــام
ً
العســكري ،أو لفصائــل وأجنحــة
مقاومــة تتبــع فصائــل أخــرى ،مؤكــدا

أهميــة االحتضــان الشــعبي والحكومي
والفصائــيل للعمــل املقــاوم يف
مواجهــة االحتــالل وجرامئــه وخططــه
لتصفية القضية الفلسطينية.
ورأى الخبــر العســكري اللــواء
املتقاعــد يوســف الرشقــاوي أن
انتخــاب حــامس عــام  2006شــكل
انحيــا ًزا لخيــار املقاومــة ،وضــد فســاد
الســلطة بــرام اللــه و"الوعــود الوهمية"
التــي قدمتهــا للشــعب الفلســطيني
عر املفاوضات مع االحتالل.
وأكد الرشقاوي لـ"فلسطني" أن حرص
حــامس عــىل خيــار املقاومــة أصبــح
بعــد فوزهــا باالنتخابــات أكــر مــن ذي
قبل ،خاصة أنها حصلت عىل رشعية
بانتخابها.
وأضــاف أن نتائــج انتخابــات 2006
عكســت رأي الشــارع الفلســطيني،
وكان الخطــأ التاريخــي الــذي ارتكبتــه
الســلطة وفتــح عــدم االعــراف
بنتائجهــا ،ولــو فعلــوا عكــس ذلــك
لتجسد نظام دميقراطي تعددي.

تقدير موقف
د .عدنان أبو عامر

إحباط إسرائيلي من انتصار حركة
المقاطعة في ألمانيا

أصــدرت املحكمــة الفيدراليــة األملانيــة ،قــرا ًرا اعتــرت مبوجبــه النــدوات
واألنشــطة املســاندة لحمالت حركة مقاطعة االحتالل ،وســحب االســتثامرات
ـرا عــن الرأي يكفله القانون األســايس
منــه ،وفــرض العقوبــات عليــه  ،BDSتعبـ ً
األملاين.
وجــاء القــرار ضمــن القضيــة املرفوعــة ضــد بلديــة ميونيــخ ،التــي منعــت يف
 2017استخدام قاعاتها ومرافقها العامة ألنشطة وفعاليات حركة املقاطعة،
لكن املحكمة اعترت أن القانون األسايس األملاين يضمن لكل شخص الحق
يف التعبــر عــن آرائــه ،ونرشهــا بحريــة ،وإن تقييــد حريــة الــرأي والتعبــر الــوارد
قانونيا.
يف قرار بلدية ميونيخ غر مرر دستور ًيا وليس
ً
يــأيت القــرار بعــد ثالث ســنوات من مصادقــة الرملان األملاين يف  2019عىل
قــرار غــر ملــزم اعتــر أن حركــة املقاطعــة "معاديــة للســامية" ،وطالــب بفــرض
العقوبــات عــىل كل مــن يتعامــل معهــا ،أو يدعمهــا ،ولعــب اللــويب اإلرسائييل
يف أملانيــا دو ًرا مركز ًّيــا يف صــدور تلــك القــرارات التنفيذيــة ضــد حركــة
املقاطعة.
يف حني شــكل الحكم القضايئ األملاين انتصارا جديدا للقضية الفلســطينية
وأنصارها ،يف مواجهة الضغوط االحتاللية مبحاربة حركة املقاطعة ،واتهامها
زورا بأنهــا "معاديــة للســامية" ،مــا ميثــل دعــام وإســنادا لــكل الجهــود األوروبيــة
التي من شأنها تحقيق إنجازات لصالح القضية الفلسطينية.
يشكل هذا القرار األملاين عنرصا جديدا يضاف إىل أوجه الفشل اإلرسائييل
يف مواجهــة حركــة املقاطعــة ،بالتزامــن مــع مــا يوجهــه اإلرسائيليــون مــن جملــة
انتقــادات شــديدة حــول األداء الخــاص مبالحقــة البــي دس أس ،ومــن بينهــا
ســوء توزيع الصالحيات بني الوزارات ذات الصلة ،خاصة الخارجية والشــؤون
االســراتيجية والشــتات ،حتــى إن تقريــر مراقــب الدولــة يف إرسائيل وضع يده
عىل حالة من عدم صياغة السياسات والتعاون بني هذه الوزارات.
وبعــد أن جــاء يائــر البيــد إىل وزارة الخارجيــة ،وعملــه عــىل دمج هــذه الوزارات
مجتمعــة ،وحــرص محاربــة حركــة املقاطعــة يف وزارتــه ،فــام زال اإلرسائيليــون
يتحدثــون عــن إخفــاق جهودهــم يف مواجهــة الحركــة ،رغــم تجنيــد الوكالــة
اليهودية وكل فروعها املنترشة يف العديد من أرجاء العامل ،إذ تركز أنشطتها
عىل املســتوى امليداين ،ومنترشة عر آالف املبعوثني حول العامل ،وأنصار
االحتالل يف الحرم الجامعي ،ممن يقومون بأعامل تواجه حركة املقاطعة.
كل ذلك يؤكد أن الحرب التي تخوضها إرسائيل ضد حركة املقاطعة ،ال تزال
بعيدة عن نهايتها ،ألنها مســتمرة ومتواصلة ،تتغر فيه األســلحة املســتخدمة
بصــورة دامئــة ،مــع أن القــرارات التــي صــدرت مؤخــرا يف بعــض الــدول ضــد
الحركــة ،قــد تســاعدها عــىل تشــويه صــورة االحتــالل ،ومواصلــة نــزع الرشعيــة
عنها ،ووصفها بأنها دولة أبارتهايد.
أخــذت السياســة اإلرسائيليــة ضــد حركــة املقاطعــة ونشــطائها حــول العــامل
إجــراءات أكــر شــدة ورصامــة بالتعــاون مــع دول أخــرى ،وتشــمل اإلجــراءات
طردهــم منهــا ،وعــدم الســامح لهــم بدخولهــا ،وإغــالق حســاباتهم البنكيــة ،وال
ســيام األدباء والكتاب والصحفيني ونشــطاء حقوق اإلنســان وعنارص املجتمع
املدين الذين يتصدرون حملة املقاطعة.

مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا ،هــي مؤسســة خريــة غــر ربحيــة ،تأسســت
عــام  2013للعمــل عــىل تحســني الظــروف املعيشــية للســكان يف املناطــق
الفقرة واملهمشة يف جميع أنحاء قطاع غزة.
مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن عن حاجتها إىل:

مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا ،هــي مؤسســة خريــة غــر ربحيــة ،تأسســت عــام
 2013للعمل عىل تحسني الظروف املعيشية للسكان يف املناطق الفقرة
واملهمشة يف جميع أنحاء قطاع غزة.
مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تعلن هن حاجتها إىل:

مدة العقد :ملدة سنة يتضمنها فرة تجريبية
املهام الوظيفية:
• املساعدة يف جميع جوانب التنظيم اإلداري يف املؤسسة.
يوميا.
• التنسيق بني اإلدارات والوحدات العاملة يف حل املشاكل اإلدارية والتشغيلية ً
• جدولة وتنسيق االجتامعات واملقابالت واألحداث وغرها من األنشطة املامثلة.
• متابعة إدارة الوقت وجدول املواعيد للمدير/املدراء املبارشين.
• القدرة عىل تنسيق األنشطة
• متابعة تنفيذ القرارات اإلدارية املختلفة الصادرة من قبل املدير/املدراء املبارشين.
• إدارة امللفات وأرشفتها.
• اعداد التقارير الدورية باللغة العربية واإلنجليزية.
• أداء الدعم املكتبي العام متعدد األوجه.
• تجهيز وتحضر وطباعة الخطابات.
• إعداد محارض االجتامعات ،ومسودات االجتامعات ،ومواد الدعم الداخيل.
• إعداد وإرسال واستقبال مراسالت املؤسسة.
• تنفيذ مهام املوارد البرشية املناطة بها من قبل إدارة املؤسسة.
• متابعة وتسجيل تحركات األفراد يف املؤسسة.
• االتصال والتواصل الداخيل والخارجي • .تنفيذ أية مهام تطلبها اإلدارة.
املؤهالت:
 أن يكــون حاصــل عــىل شــهادة جامعيــة يف احــدى التخصصــات ذات
العالقة (سكرتاريا ،إدارة اعامل (او ما يعادلها.
 ان ميتلــك خــرة ال تقــل عــن  3ســنوات كحــد أدىن يف العمــل االداري،
ويفضل خرة العمل يف املنظامت غر الحكومية.
 مهــارة عاليــة جــدا يف اســتخدام برامــج الحاســوب خاصــة برامــج االوفيــس
والتطبيقات املكتبية واإلنرنت والريد اإللكروين.
 مهارة عالية يف مامرسة اللغة اإلنجليزية (محادثة ،كتابة ،قراءة).
 القدرة عىل كتابة املراسالت والخطابات الرسمية حسب األصول
 ان ميتلك مهارات تنظيم وتخطيط ممتازة.
 القدرة عىل تحمل ضغط العمل وااللتزام باملهام املنوطة إليه.
 الحفاظ عىل رسية املعلومات والبيانات املتعلقة بالعمل.
 اللباقة والقدرة عىل التعامل مع الجمهور.
 العمل بروح الفريق.
 القدرة العالية عىل التعلم وإدارة الذات.
عــىل مــن تنطبــق عليهــم رشوط الوظائف الســابقة ويرغبون بالتســجيل تعبئة
طلب التوظيف وذلك من خالل الضغط هنا
https://forms.gle/tiT3KbTZiBS4QctA6
ينتهي التسجيل للوظائف املذكورة يوم الخميس املوافق  27يناير 2022م الساعة 2م.
لالستفسار التواصل عر الريد االلكروين prgaza@cintagaza.my
أو الجوال 0592724071 :خالل وقت الدوام اإلداري.

مدة العقد :ملدة سنة يتضمنها فرة تجريبية
املهام واملسؤوليات:
• إدارة حاضنة األعامل املاليزية واإلرشاف عىل أنشطتها اليومية املختلفة.
• وضع الخطط الزمنية واملرحلية لكل مرشوع ومتابعة ادارتها مع أصحاب املشاريع
بشكل يضمن نجاحها والتنسيق بني املشاريع األخرى التي يجري تنفيذها بالتزامن.
• وضع الخطط التنفيذية واملالية والتسويقية للمشاريع التجارية والريادية.
• العمل عىل تطوير أنظمة تنفيذ ومتابعة املشاريع الخاصة بالحاضنة.
• العمــل عــىل دراســة وتقديــر االحتياجــات ( )Needs Assessmentعنــد
كتابة وتنفيذ املشاريع.
• كتابــة املشــاريع باللغتــني العربيــة واالنجليزيــة وتحديــد اإلطــارات الالزمــة
والعملية ملتابعتها وتنفيذها.
• اإلرشاف واملتابعة وكتابة التقارير اإلدارية املرحلية والنهائية لكل مرشوع.
• العمل عىل إنشاء عالقات تعاون ورشاكة بني الحاضنة واملؤسسات املحلية واإلقليمية.
• التنســيق واملتابعــة مــع قســم االعــالم واألقســام األخــرى يف املؤسســة
للحفاظ عىل تكاملية العمل.
• حل االشكاالت التي تواجه تنفيذ املشاريع من خالل وضع مقرحات للحلول وتنفيذها.
املهارات والصفات املطلوبة:
• درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل أو الهندسة أو ما يعادلها من جهة معرف بها.
• يفضل الحاصل عىل درجة املاجستر يف املجاالت املذكورة.
• حاصل عىل شهادة احرافية يف إدارة املشاريع مثل شهادة مؤسسة PM4NGOs
أو شهاد  )Project Management Professional )PMPأو ما يعادلها.
• خرة ال تقل عن  3أعوام يف إدارة حاضنة أعامل أو مشاريع ضمن حاضنة أعامل.
• خرة ال تقل عن  3سنوات يف إدارة املشاريع الربحية الخاصة.
• القدرة عىل وضع .Business Model Plan
• قدرات عالية يف اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
• القدرة العالية عىل استخدام برامج الحاسوب واالنرنت.
• القدرة عىل استخدام برامج محوسبة متخصصة يف إدارة املشاريع ومتابعتها.
• مهارات جيدة يف التخاطب واالتصال والحضور الشخيص.
• القدرة عىل إدارة فريق العمل وتوزيع املهام مبا يحقق الهدف املطلوب من كل مرشوع.
• القدرة عىل العمل تحت الضغط والتحيل بروح الفريق والعمل التطوعي.
عــىل مــن تنطبــق عليهــم رشوط الوظائــف الســابقة ويرغبــون بالتســجيل تعبئة
طلب التوظيف وذلك من خالل الضغط هنا
https://forms.gle/tiT3KbTZiBS4QctA6
ينتهي التسجيل للوظائف املذكورة يوم الخميس املوافق  27يناير 2022م الساعة 2م.
لالستفسار التواصل عر الريد االلكروين prgaza@cintagaza.my
أو الجوال 0592724071 :خالل وقت الدوام اإلداري.

املسمى الوظيفي :مساعد إداري

املسمى الوظيفي :مدير حاضنة أعامل

محليات
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حالته الصحية يف وضع خطري وما زال يف حالة تنويم

شقيق األسري أبو حميد :نارص
َّ
تحول إىل هيكل عظمي وفقد
القدرة عىل استخدام أطرافه

رام الله /فلسطني:
قال ناجي أبو حميد ،إن شقيقه األسر املريض نارص يف وضع صحي
خطــر جـ ًّـدا ،وتحـ َّـول إىل هيــكل عظمــي ،وفقــد القــدرة عــى اســتخدام
أطرافه ،وفقد القدرة عى الكالم.
وأضــاف ناجــي الــذي زار شــقيقه ،أمــس ،يف مستشــفى "بــرزالي" ،إنــه
يوجــد مــع نــارص أحــد املمرضــني الذي يحاول إطعامه ،وأنه تعرف عليه
َّ
يتمكن من الحديث معه.
لكنه مل
أن نــارص يقبــع يف مستشــفى "بــرزالي" بوضــع
وأشــار نــادي األســر إىل َّ
صحــي خطــر منــذ بدايــة شــهر كانــون الثــاين /ينايــر الجــاري ،إذ واجــه
منــذ العــام املــايض رحلــة طويلــة مــن سياســة اإلهــامل الطبــي "القتــل
البطــيء" ومنهــا خطــأ طبــي تعــرض لــه بعــد أن تبينــت إصابتــه برسطــان
يف الرئة.
وأكــد أن املرحلــة التــي وصــل إليهــا نارص كانت نتاج سياســات ممنهجة
واجههــا خــالل ســنوات اعتقالــه منــذ عــام  ،2002علـ ًـام أن مجمــوع
عامــا ،وهــو محكــوم بالســجن املؤبــد 7
ســنوات اعتقالــه وصلــت ل ــً 33
عاما.
مرات وً 50
وجدد نادي األسر دعوته ألبناء شعبه باالستمرار بنرصة األسر البطل
نارص أبو حميد وعائلته.
وأكد الناطق باسم هيئة شؤون األرسى واملحررين ،حسن عبد ربه ،أن
الوضــع الصحــي لأســر أبــو حميد خطــر وأن األطباء ما زالوا يبقونه يف
حالة تنويم ،نظرا لعدم قدرة جســده عى إخراج الســوائل التي تتجمع
يف رئتيه.
وأضاف عبد ربه يف ترصيح صحفي ،أن ســلطات االحتالل متنع عائلة
األســر أبــو حميــد وطواقــم الصليــب األحمر وأي جهة أخــرى من زيارته،
ما يؤكد خطورة وضعه الصحي.
ويف الســابع مــن الشــهر الجــاري ،متكنــت العائلــة مــن زيــارة ابنهــا نــارص
القابــع يف غرفــة العنايــة املكثفــة يف مستشــفى "بــرزالي" اإلرسائيــيل،
بحراسة مشددة من رشطة االحتالل ،وإدارة السجون ،إذ بالكاد متكنت
والدته وشقيقه من التعرف إليه وهو مستلقٍ عى بطنه ،ورأسه متصل
بأنابيب ،وبعد ذلك منعت العائلة من زيارته.
وقبــل ســبعة أيــام ،أبلــغ األطبــاء يف مستشــفى "بــرزالي" شــقيق نــارص،
أن رئتيــه تعمــالن بنســبة  ،% 30وهــو يف حالــة تنويــم ،ألن أي جهــد قــد
يؤثر يف أدائهام.
ومؤخــرا ،قــرر األرسى يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل إعــادة وجبــات
الطعام ،إسنادا لزميلهم األسر املريض أبو حميد.

هيئة :إدارة سجون االحتالل
تنكل باألسري شادي هلسة

رام الله /فلسطني:
قالت هيئة شــؤون األرسى واملحررين :إن األســر شــادي سالمة هلسة
وأوجاعــا شــديدة يف منطقــة
آالمــا شــديدة يف أنفــه،
ً
عامــا) يعــاين ً
(ً 30
الظهــر ،ومشــكلة حــرص البــول ،يف حــني تتعمــد إدارة الســجن املامطلة
بتقديم العالج الالزم له ،وتكتفي بإعطائه املسكنات.
وتابعــت الهيئــة يف بيــان لهــا نــر أمــس" :إن األســر هلســة تعــرض لــه
جنــود االحتــالل بالــرضب املــربح يف أثناء اعتقاله ،ما تســبب بكرس يف
أنفــه ،وعــدم وضــوح الرؤيــة يف عينيــه ،وضيــق بالتنفــس ،ورضبــوه ً
أيضــا
عى منطقة الرأس ،والرقبة".
ّ
وأكــدت أن االحتــالل ميعــن يف سياســة اإلهــامل ّ
املتعمــد بحــقّ
الطبــي
ّ
يوميا.
األرسى
يشهدها
ومامرسات
بأساليب
األرسى،
ًّ

يف وقفة تضامنية بغزة نرصة لـ"اإلداريني"

بحر يحذر من استمرار سياسة الموت البطيء بحق األرسى

ماذا بعد؟

غزة /محمد الصفدي:
حــذر النائــب األول لرئيــس املجلــس التريعــي ،د.
أحمــد بحــر ،مــن اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــيل يف
سياســة تعريــض األرسى الفلســطينيني يف ســجونه
للموت البطيء.
وقــال بحــر يف وقفــة تضامنيــة نظمتهــا لجنــة األرسى
للقــوى الوطنيــة واإلســالمية أمــام مقــر الصليــب
األحمــر بغــزة أمــس" :إن األرسى يواجهــون خطـ ًـرا
أسرا بفروس
حقيقيا يف ظل إصابة أكرث من ً 120
ًّ
كورونا من بينهم أقدم أسر فلسطيني وأحد عمداء
الحركة األسرة األسر نائل الربغويث".
وأوضــح بحــر أن الســجون تفتقــر إىل الحــد األدىن مــن
الرعايــة الصحيــة لــأرسى ،األمــر الــذي يشــكل خر ًقــا
فاضحــا ملــواد اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعة التي
ً
أوجبــت حــق العــالج والرعايــة الطبيــة وتوفــر األدوية
لأرسى املرىض ،وإجراء الفحوصات الالزمة لهم.
وأضــاف" :انتشــار وبــاء كورونــا بــني صفــوف األرسى
يضاعــف مــن معاناتهــم ويشــكل تهديـ ًـدا لحيــاة
األرسى املرىض وكبار السن".
وأكــد "أن أرسانــا البواســل هــم تــاج رؤوســنا وعزتنــا
وكرامتنــا وهــم ميثلــون الشــعب الفلســطيني ،بــل
األمــة العربيــة واإلســالمية وكل أحــرار العــامل يف
أبدا حتى
تضحياتهــم وثباتهــم وإرادتهــم التي مل تلِن ً
كرس شوكة السجان الصهيوين".
كــام حمــل االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة
األرسى يف ظــل تفــي فــروس كورونــا بني األرسى،
مــا يؤكــد إمعــان ســلطات االحتــالل يف سياســة
اإلهــامل الطبــي املتعمــد بحــق أرسانــا وعــدم اتخــاذ
اإلجراءات الوقائية الالزمة ملنع انتشار هذا الوباء.
وجــدد بحــر ثقــة الشــعب الفلســطيني باملقاومــة
وأن األرسى عــى موعــد مــع التحريــر بصفقــة مرفــة
مرعا ومل
مؤكدا أن ســيف القدس ما زال
جديدة،
ً
ً
يغمد إال بتحرير أرسانا وأسراتنا.

د .فايز أبو شمالة

وطالــب األمــم املتحــدة ومنظمــة الصحــة العامليــة
والصليــب األحمــر واملنظــامت الحقوقيــة بالوقــوف
أمام مسؤولياتهم يف حامية األرسى واتخاذ خطوات
عمليــة وعاجلــة من أجل إنقاذ حياتهم داخل ســجون
االحتالل.
ودعــا برملانــات العــامل العــريب واإلســالمي والــدويل
إىل التحــرك العاجــل لنــرصة األرسى واألســرات
وتشــكيل رأي عاملــي ضاغــط لإلفــراج عنهــم ،وإىل
محليا
أوسع حملة تضامن ومساندة ألرسانا األبطال
ًّ
ودوليــا والعمــل عــى فضــح مامرســات االحتــالل
ًّ
بحقهم ومالحقة قادته يف املحاكم الدولية.
بــدوره ،قــال عــوض الســلطان ً
ممثال عن لجنة األرسى
يف القوى الوطنية واإلســالمية :إن ســجون االحتالل
تعيــش حالــة مــن الغليــان الشــديد مــن جــراء مواصلة
االحتالل اإلرسائييل انتهاج سياســة اإلعدام البطيء
لأســر نارص أبو حميد الذي يقبع يف مستشــفيات
االحتــالل .وأكــد أن كل الخيارات مفتوحة ومروعة
للضغــط عــى االحتــالل لوقــف سياســة املــوت
البطيء بحق األسر أبو حميد.

واستنكر السلطان صمت املجتمع الدويل وتواطؤه
عــن مجــزرة اإلعــدام البطــيء التــي يرتكبهــا الســجان
بحق األرسى يف سجون االحتالل.
وأشــاد مبواصلــة األرسى مقاطعــة محاكــم االحتــالل
ـرا عــن عــدم االعــرتاف
والتــي متثــل تحد ًيــا لــه وتعبـ ً
برعية االحتالل وبرعية هذه املحاكم الظاملة.
وأضــاف :إن معانــاة وآالم األســر أبــو حميــد ودمــوع
والدتــه كــام معانــاة عــرات األرسى اإلداريــني يجب
جميعــا مشــاعر النخــوة والغضــب يف
أن تحــرك فينــا
ً
وجه االحتالل.
وقال منسق لجنة األرسى للقوى الوطنية واإلسالمية
يف قطــاع غــزة زيك دبابــش يف ترصيــح لصحيفــة
"فلســطني" :إن هــذه الفعاليــة ضمــن برنامــج لجنــة
األرسى للقوى الوطنية واإلسالمية وكل املؤسسات
العاملــة يف هــذا املجــال إلســناد األرسى اإلداريــني
يف ســجون االحتــالل حــول قرارهــم مبقاطعــة محاكــم
االحتــالل .وحمــل دبابــش االحتــالل واملؤسســات
الدوليــة املســؤولية الكاملــة عـ َّـام يتعــرض لــه األرسى
واألسرات من إهامل طبي.

االحتالل يعتقل فلسطينية من أرايض الـ48
لمشاركتها يف مؤتمر لحق العودة

النارصة /فلسطني:
أعلنــت ســلطات االحتــالل
اإلرسائييل ،أول من أمس ،اعتقال
فلســطينية مــن ســكان النــارصة يف
األرايض املحتلــة عــام ،1948
بســبب مشــاركتها يف مؤمتــر لحــق
العــودة يف العاصمــة اإلســبانية
مدريد.
ووجهــت ســلطات االحتــالل
"ســمية فــالح"" ،تهمــة
للطالبــة ُ
التخابــر مــع عميــل أجنبــي"،
خــالل مشــاركتها يف مؤمتــر عــن

حــق العــودة ،يف مدريــد العــام
املــايض ،وفرضــت املحكمــة
عليهــا الخميــس املــايض اإلقامــة
الجربيــة ومنــع دخولها مدينة حيفا
ملدة شهر ونصف الشهر.
وادعــت رشطــة االحتــالل أن
ّ
"الحديــث يــدور عــن ارتــكاب
جرميــة أمنيــة خطــرة ،وأن هنــاك
أدلــة تشــر إىل ضلــوع املشــتبه
فيها يف األفعال املنسوبة إليها".
وقرر قايض االحتالل منع فالح من
استخدام وسائل التواصل الرقمية

جمعية الوئام الخيرية
إعالن طرح عطاء رقم ()T02 /2022
مشروع دفء الشتاء

بلديـة جباليا النزلة

اسم املروع :برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة  /الدورة الثانية ()MDPIII-CII

 )1حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية -
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة  -عــى منحة بقيمــة  130مليون يورو من
مجموعة من الركاء واملمولني ( االتحاد األورويب  ،البنك الدويل  ،البنك األملاين
للتنمية  ،الوكالة الفرنســية للتنمية  ،الحكومة الدمناركية  ،الوكالة الســويدية للتنمية
الدوليــة  ،التعــاون األملــاين (الوكالــة األملانيــة للدعم الفنــي والبنك األملاين للتنمية )
 ،الوكالة البلجيكية للتنمية  ،الوكالة السويرسية للتنمية  ،اتحاد البلديات الهولندي
) باإلضافة اىل السلطة الوطنية الفلسطينية يف إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة
الثالثــة  /الــدورة الثانيــة ( .)MDPIII-CIIوقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــى
منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطوير وإقــراض الهيئات املحلية (املتلقية للمنحة) لتنفيذ
مــروع إســتكامل تطويــر خطــوط ترصيــف ميــاه األمطــار مبنطقــة القرعــة الخامســة ،
وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمل دفعــات تحت العقد
رقم ( )MDPIIICII-1321113 -01الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
 )2املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة
جباليا النزلة ،دائرة املشاريع ،السيد /م .اياد الهالول  ،هاتف082479336 :
فاكس ،082477020 :وذلك ابتدا ًء من الســاعة الثامنة صباح ًا وحتى الثانية
عر ظهر ًا من تاريخ  2022/01/24وحتى تاريخ .2022/02/07
 )3عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ
 2022/02/07الساعة الثانية عر ظهر ًا.
 )4املروع غر شامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولني تقديم فاتورة صفرية .
 )5زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي :جميــع املقاولــني مدعــوون
للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم االثنــني املوافــق
 2022/01/31يف متــام الســاعة العــارشة صباح ـ ًا ،حيــث أن االجتــامع
التمهيدي سيعقد يف بلدية جباليا النزلة وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
 )6العنوان املشار إليه أعاله هو :بلدية جباليا النزلة ،دائرة املشاريع ،الطابق الثالث.
بلديـة جباليا النزلة
بتمويل من:

مشاركون في وقفة بغزة تضامنً ا مع األسرى أمس (تصوير /محمود أبو حصيرة)

َّ
وجه إليها "تهمة التخابر مع عميل أجنيب"

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /اعامل
اسم املرشوع الفرعي :إستكامل تطوير خطوط
ترصيف مياه األمطار مبنطقة القرعة الخامسة

ما الذي تنتظره
التنظيمات والقوى
السياسية الفلسطينية؟

بتمويــل مــن جمعيــة الحكمــة الكويتية الخرية ،تدعــو جمعية الوئام الخرية
الــركات ذوي االختصــاص واملســجلني لــدى الدوائــر الرســمية إىل التقــدم
بعطاءاتهــم يف مظاريــف مغلقــة ومختومــة لتنفيــذ مــروع دفء الشــتاء
وذلك ضمن الروط التالية:
 .1يجــب عــى الــركات املتقدمــة للعطــاء أن تكــون مســجلة لــدى الدوائــر
الرسمية ولديها خربة يف تنفيذ مثل هذه املشاريع.
 .2يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن  60يوم ًا من تسليم العطاء.
 .3ميكن الحصول عى وثائق وكراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخرية
– بيــت الهيا-خلــف مديريــة الرتبيــة والتعليــم شــامل القطــاع ،مقابــل رســوم
غر مسرتدة قدرها  30دوالر أمرييك.
 .4عــى املتقدمــني للمشــاركة يف العطــاء إرفــاق تأمــني ابتــدايئ ( كفالــة
دخــول العطــاء ) بقيمــة  % 5مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك
ساري ملدة  90يوم ًا ولن تقبل الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية .
 .5الجمعيــة غــر ملزمــة بقبــول أقل األســعار ،كــام يحق لها قبول أو رفض أي
عطاء أو الغاءه أو إلغاء العطاءات كام ً
ال دون تحمل أية مسؤولية.
 .6رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
 .7أجندة العطاء:
البند
الساعة
التاريخ
 #اليوم
08:00 2022/01/24

بداية رشاء كراس العطاء

 1اإلثنني

 2الخميس 15:00 2022/01/27

آخر موعد لراء العطاء

3
4

األحد

2022/01/30

12:00
12:30

آخــر موعــد لتســليم
العطاءات

عقد لجنة فتح العطاءات

 .8ملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى االتصــال عــى ،08.2496228
أو جوال رقم .0593600768

حتى شهر آذار /مارس القادم.
وقــال وكيــل فالح املحامي رســالن
محاجنــة ،إن هنــاك محاولــة للمس
بهــا وبنشــاطها األكادميــي ،وإنــه
تــم اســتجوابها حــول التواصــل مــع
شــخص يقطــن يف إحــدى الــدول
العربية.

وأضــاف محاجنــة أن املؤمتر الذي
شــاركت فيــه مل يعلــن عنــه مؤمتــرا
محظــورا قانونيــا ،وإنهــا تعرفــت
عــى هــذا الشــخص بصفتــه أحــد
املشــاركني يف املؤمتــر ليــس إال،
وأنها تواصلت معه فيام بعد حول
الحركات الطالبية فقط.

إعـــالن طــرح مناقصـة توريد شبكات ري وملحقاتها

تعلــن جمعيــة تطويــر بيــت الهيــا وبالراكــة مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن
 ، Action for Humanityعــن طــرح عطــاء خــاص لتوريــد لتوريــد شــبكات ري
مبلحقاتهــا ،ضمــن مــروع الدعــم الطــارئ ملزارعــني مترضريــن من العــدوان عى
شــامل غــزة 2021- -املرحلــة الثانيــة .وميكن للــركات ذات الخربة واالختصاص
الحصول عى وثائق العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي ابتدا ًء من يوم الثالثاء
املوافــق  2022/01/25وحتــى يــوم االحــد املوافــق  ، 2022/01/30مقابــل
رســم مــايل غــر مســرتد مقــداره ( )50دوالر للعطــاء أو مــا يعادلــه بــأي عملــة أخرى
 ،وذلك من مقر الجمعية الواقع يف بيت الهيا – الشيامء  -شارع الجمعية .
الروط التي يجب أن تتوفر يف كل من يرغب بتقديم العطاء املذكور ،كام ييل-:
 .1أن تكون الركة لديها سجل تجاري ساري املفعول معتمد من الجهات
الرسمية عند فتح املظاريف.
 .2أن تكون الركة قد أنجزت مشاريع مشابهة خالل الفرتة السابقة.
 .3ان يكون لديها القدرة واالمكانيات لتوريد املواد ضمن الجودة واملدة الزمنية
املحددة يف وثائق املناقصة  ،وأن تتوفر لديها القدرة وسالمة الوضع املايل.
 .4عــى املتقــدم ان يرفــق كافــة الوثائــق الثبوتيــة للركــة وكذلــك نســخة من
الفاتــورة وســند القبــض ،حســب االصــول مرفقــة بالعينــات وســابقة االعــامل
كجزء من العطاء لتأكيد كافة املطلوبات أعاله.
 .5ســوف يتــم اســتبعاد كل عطــاء ال يرفــق بصيغــة العطــاء معبــأ عــى أوراق
الركة الرسمية  ،وموقع وكذلك التأمني األويل.
 .6كل عطــاء يجــب أن يكــون مصحوبــا بتامــني أويل قيمتــه  500دوالر  ،عى
شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معتمد لدى سلطة النقد
الفلسطينية وصالحة ملدة  90يوما من تاريخ فتح املظاريف.
 .7تقــدم األســعار بعملــة الــدوالر ويجــب أن تكــون ســارية املفعــول ملــدة
( )120يوم ًا من تاريخ تسليم العطاء.
 .8األسعار شاملة قيمة الرضيبة املضافة .
 .9تكلفة اإلعالنات ليومني عى من يرسو عليه العطاء.
 .10العطاء قابل للتجزئة بحسب ما تراه الجمعية مناسب .كام يحق للجمعية
إعادة طرح العطاء بشكله الحايل او بعمل إضافات بدون ابداء األسباب.
 .11الجمعية غر ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار  ،ودون إبداء األسباب.
 .12ال تقبــل العطــاءات عــى الفاكــس أو بالربيــد  ،وإمنــا يجــب تقدميهــا
بالظرف املغلق واملختوم حسب األصول.
 .13االجتامع التمهيدي يوم االحد املوافق  2022/01/30الساعة  12:00ظهرا .
 .14آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم االثنني
املوافق  2022/1/31الســاعة  1:30ظهرا يف مقر الجمعية  ،ولن يقبل اســتالم
أي عطاء بعد هذا املوعد ،حيث سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية وبحضور
من يرغب من املتقدمني للعطاء فقط ،يف نفس موعد تسليم العطاءات.
 .15ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام
التالية0599246503 - 08 2479853 :

الوضع داخل الساحة الفلسطينية أكرث خطورة مام يظن الشعب
الفلســطيني ،فالضيــاع الــذي تعيشــه القضيــة الفلســطينية مرشــح
للتصاعد ،واألطامع اإلرسائيلية يف تحقيق املزيد من املكاسب
واإلنجــازات السياســية ال تتوقــف ،وشــطب القضيــة الفلســطينية
عــن جــدول أعــامل األنشــطة السياســية يف الــرق األوســط
يســر عــى قــدم وســاق ،وتعزيــز التطبيــع والتعــاون األمنــي مــع
اإلرسائيليني عى مستوى املنطقة منطلق كالصاروخ.
ودون لــف أو دوران ،ودون فلســفة التحليــل الســيايس واالجتهــاد
الفكري ،فاملسؤولية كل املسؤولية عن تردي الحالة الفلسطينية
تقــع عــى عاتــق محمــود عبــاس ،واللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح،
وقيــادة منظمــة التحرير الفلســطينية ،هؤالء هم املتهمون األوائل
بتدمــر القضيــة الفلســطينية ،والولــوج بهــا إىل خــرم إبــرة التعــاون
األمنــي مــع املخابــرات اإلرسائيليــة ،مقابــل تلقــي املســاعدات
املالية ،واالمتيازات الحياتية ،وهذه الحالة البائســة تلقي بثقلها
عــى الشــعب الفلســطيني الــذي يتســاءل :أيــن هــي التنظيــامت
الفلســطينية؟ وماذا تنتظر؟ وعى ماذا تراهن القوى السياســية؟
وهــذا هــو محمــود عبــاس يقــدم يف كل مناســبة ،ويف كل لقــاء
مــع لجنتــه املركزيــة الدليــل القاطــع عــى االســتخفاف بالشــعب
الفلسطيني ،واحتقار تنظيامته ،وشطب قواه السياسية.
قبل أيام بلغ االســتخفاف بالشــعب الفلســطيني حد ًا غر مسبوق،
حيث تم تعيني أعضاء يف اللجنة التنفيذية للمنظمة باجتامع لحركة
فتــح ،وتــم تعيــني رئيــس للمجلــس الوطني يف االجتامع نفســه ،هذا
االحتقــار إلرادة شــعب يــأيت منســج ً
ام مــع مــا ذكرته بعــض املصادر
عــن تدخــل مســاعد وزيــر الخارجيــة األمــريك للشــؤون اإلرسائيليــة
والفلســطينية هــادي عمــرو ،وتدخــل مســؤولني إرسائيليــني لــدى
الســلطة الفلســطينية ،حيــث أبلغــوا محمــود عبــاس ربيــع العــام
املــايض أن األفضــل هــو عــدم إجــراء أي انتخابــات تريعيــة أو
رئاسية خالل العامني املقبلني ( 2022و .)2023فبحسب هؤالء
فإنــه "مــن األفضــل خــالل هــذه الفرتة أن يعكف محمــود عباس عى
ترتيــب البيــت الفلســطيني ،تجنب ـ ًا ألي فــوىض تتعلــق بخالفتــه"،
ورأت املصــادر ذاتهــا أن "النصائــح األمركيــة اإلرسائيليــة لعبــاس
ليســت متعلقــة فقــط برتتيــب النظــام الفلســطيني املتهالك ،وإمنا
تتعلق أيض ًا بصحة محمود عباس وعمره ،إذ يبلغ  86عام ًا".
مــا ذكرتــه صحيفــة العــريب الجديــد ال يحتــاج إىل تأكيــد ،فالوقائــع
عــى األرض هــي التــي تؤكــد ذلــك ،ولقــاءات وزيــر الشــؤون املدنية
حسني الشيخ ورئيس جهاز املخابرات ماجد فرج مع وزير
15
الخارجية اإلرسائيلية لبيد تؤكد ذلك،

إعالن طرح مناقصة توريد أشتال شجر وبذور خرضوات وسامد

تعلــن جمعيــة تطويــر بيــت الهيــا وبالراكــة مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن
 ، Action for Humanityعــن طــرح عطــاء خــاص لتوريــد أشــتال شــجر وبــذور
خــرضوات وســامد ،ضمــن مروع الدعم الطــارئ ملزارعني مترضرين من العدوان
عى شامل غزة  2021-املرحلة الثانية .ميكن للركات ذات الخربة واالختصاص
الحصول عى وثائق العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي ابتدا ًء من يوم الثالثاء
املوافق  2022/01/25وحتى يوم االحد املوافق  ، 2022/01/30مقابل رسم
مايل غر مسرتد مقداره ( )50دوالر للعطاء او ما يعادله باي عملة اخرى  ،وذلك
من مقر الجمعية الواقع يف بيت الهيا – الشيامء  -شارع الجمعية .
الروط التي يجب أن تتوفر يف كل من يرغب بتقديم العطاء املذكور ،كام ييل-:
 .1أن تكون الركة لديها سجل تجاري ساري املفعول معتمد من الجهات
الرسمية عند فتح املظاريف.
 .2أن تكون الركة قد أنجزت مشاريع مشابهة خالل الفرتة السابقة.
 .3ان يكون لديها القدرة واالمكانيات لتوريد املواد ضمن الجودة واملدة الزمنية
املحددة يف وثائق املناقصة  ،وأن تتوفر لديها القدرة وسالمة الوضع املايل.
 .4عــى املتقــدم ان يرفــق كافــة الوثائــق الثبوتيــة للركــة وكذلك نســخة من
الفاتــورة وســند القبــض ،حســب االصــول مرفقــة بالعينــات وســابقة االعــامل
كجزء من العطاء لتأكيد كافة املطلوبات أعاله.
 .5ســوف يتــم اســتبعاد كل عطــاء ال يرفــق بصيغــة العطــاء معبــأ عــى أوراق
الركة الرسمية  ،وموقع وكذلك التأمني األويل.
 .6كل عطاء يجب أن يكون مصحوبا بتامني أويل قيمته  500دوالر  ،عى
شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معتمد لدى سلطة النقد
الفلسطينية وصالحة ملدة  90يوما من تاريخ فتح املظاريف.
 .7تقــدم األســعار بعملــة الــدوالر ويجــب أن تكــون ســارية املفعــول ملــدة
( )120يوم ًا من تاريخ تسليم العطاء.
 .8األسعار شاملة قيمة الرضيبة املضافة .
 .9تكلفة اإلعالنات ليومني عى من يرسو عليه العطاء.
 .10العطاء قابل للتجزئة بحسب ما تراه الجمعية مناسب .كام يحق للجمعية
إعادة طرح العطاء بشكله الحايل او بعمل إضافات بدون ابداء األسباب.
 .11الجمعية غر ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار  ،ودون إبداء األسباب.
 .12ال تقبــل العطــاءات عــى الفاكــس أو بالربيــد  ،وإمنــا يجــب تقدميهــا
بالظرف املغلق واملختوم حسب األصول.
 .13االجتامع التمهيدي يوم االحد املوافق  2022/01/30الساعة  12:00ظهرا .
 .14آخــر موعــد لتســليم كراســات العطــاء بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم االثنــني
املوافــق  2022/1/31الســاعة  1:00ظهــرا يف مقــر الجمعيــة  ،ولــن يقبــل اســتالم
أي عطاء بعد هذا املوعد ،حيث سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية وبحضور
من يرغب من املتقدمني للعطاء فقط ،يف نفس موعد تسليم العطاءات.
 .15ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام
التالية0599246503 - 08 2479853 :
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مساحة حرة
د .عصام شاور

هبة النقب
َّ
وعمود الكهرباء

مشــادة كالميــة يف الكنيســت اإلرسائيــي بــن أعضــاء

الكنيســت العــرب بشــأن تزويــد القــرى العربيــة بالكهربــاء
أظهرت الفرق الجذري بن تفكري أعضاء الكنيســت وشــعبنا
الفلسطيني يف الداخل املحتل ،حيث أراد عضو الكنيست
أحمــد الطيبــي أن يظهــر أن أصــل مشــكلة الكهربــاء هــو عــدم
موافقة (إرسائيل) عىل االعرتاف بقانونية تلك القرى داخل
الكيــان ،أمــا عضو الكنيســت رئيس القامئــة العربية املوحدة
منصــور عبــاس فدافــع عــن االحتــالل اإلرسائيــي ،معتــرا أن
سبب املشكلة هو عدم وجود مخطط هيكي لوضع أعمدة
الكهرباء ،ولذلك وخالل النقاشــات حامية الوطيس متســك
عضــو الكنيســت التافــه منصــور عبــاس بجملــة" :ويــن بدهــم
يحطوا العمود يا أبو كامل "الطيبي"؟
يف هبة النقب واألحداث التي سبقتها يف البلدات والقرى
الفلســطينية داخــل املناطــق املحتلــة عــام  48اكتشــف
اإلرسائيليون أن "العرب" ال يدافعون عام تبقى من أراضيهم
التــي صادرتهــا دولــة االحتــالل ،وإمنــا كانــوا يدافعــون عــن
فلســطينيتهم ،نعــم اكتشــف اإلرسائيليــون تلــك الحقيقــة يف
املواجهــات األخــرية مــع الســكان الفلســطينين يف النقــب،
وعروا عن شدة خوفهم من هذا االكتشاف املتأخر يف كل
وسائل اإلعالم ،فاملسألة ليست كام يظنها الطيبي وال تحل
باملســاواة يف الحقوق بن أصحاب األرض واملغتصب ،وال
تحــل كذلــك مبشــاركة بعــض املحســوبن عــىل العــرب يف
الحكومــة اإلرسائيليــة ،حيــث تبــن أنــه ال يصــل إىل حكومــة
االحتــالل إال مــن يفوقهــم صهيونيــة وتطرفــا وعــداء للشــعب
الفلســطيني وقضيتــه مثــل املدعــو منصــور عبــاس وقامئتــه
البائسة.
الحقيقــة التــي ال يريــد االحتــالل مواجهتهــا هــو أن لــه نهايــة ال
ريــب فيهــا؛ الفلســطيني داخــل املناطــق املحتلــة عــام 48
هــو ذات الفلســطيني يف املناطــق املحتلــة عــام  67وال فرق
بينهــام ،حتــى لــو أطلقــوا عليهــم مســميات غريبــة ومرفوضــة
مثــل "عــرب إرسائيــل" أو عــرب الداخــل .لذلــك عــىل الجميع
أن يدرك أنه ال ميكن خداع الفلسطيني أو إسكاته مبساواته
مــع اليهــودي يف بعــض الحقــوق الشــكلية ،وال ميكــن خــداع
الفلســطيني يف غــزة املحــارصة أو إســكاته بحــل مشــكلة
الكهرباء ومنحه بعض التســهيالت ،والفلســطيني يف الضفة
الغربيــة كذلــك ال ميكــن خداعــه بتصاريح العمل ومل الشــمل
وغري ذلك من األســاليب املكشــوفة ،ألن كل الفلســطينين
لديهــم هــدف واحــد وهــو تحريــر فلســطن حتــى آخــر شــر
منها.

عطاء رقم ()2022/02
إعالن عن طرح عطاء
لصالح" :مشروع توريد وتركيب  5محطات تحلية
لصالح مساجد في قطاع غزة"
A project of supply and install 5 desalination plants for
mosques in the Gaza Strip
تعلن جمعية غزي دســتك -مكتب قطاع غزة – وبتمويل كريم من مؤسســة
 ، Viva Palestina Malaysiaعــن طــرح عطــاء لصالــح مــروع "توريــد
وتركيــب  5محطــات تحليــة لصالــح مســاجد يف قطــاع غــزة “وذلــك تبع ـ ًا
للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء .فعىل الركات
ذات االختصــاص واملســجلة رســمي ًا وترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء
مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن يف غــزة – شــارع الجــالء –
مفــرتق الزهارنــة – عــامرة أبــو حليمــة -الطابق الخامس للحصول عىل كراســة
العطــاء ،وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباح ـ ًا
وحتى الساعة الثالثة مسا ًء كل يوم عدا يوم الجمعة ،وفق ًا للروط اآلتية:
 .1أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية
املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
 .2أن تكون الركة قد نفذت مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت ذلك.
 .3يجــب عــىل املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة (دخــول عطــاء) أو شــيك بنــي
ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة  5%مــن قيمة
اجاميل العطاء ،وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.
 .4يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة  60يوم ـ ًا مــن آخــر موعــد
لتسليم العطاء.
 .5يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر ،مــع إرفــاق شــهادة خلــو
طرف رضيبي.
 .6أن تكون الركة قادرة عىل توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.
 .7رســوم اإلعــالن يف الصحــف (ملــدة يومــن) عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء
ومثن كراسة العطاء ( 200شيكل) غري مسرتدة.
 .8يحق للجمعية تأجيل العطاء ،إعادة طرحه ،إلغاؤه ،دون إبداء األسباب.
كام ويحق للجمعية تجزئة العطاء وهي غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
موعد الحصول عىل العطاء
موعد تسليم كراسة العطاء
كاملة بالظرف املغلق

الجلسة العلنية لفتح املظاريف

ابتدا ًء من يوم الثالثاء املوافق  2022/01/25م حتى يوم

األحد املوافق 2022/01/30م يف أوقات الدوام الرسمي.
يوم األربعاء املوافق 2022/02/02م الساعة  01:00مسا ًء.
يوم األربعاء املوافق 2022/02/02م الساعة  01:15مسا ًء.

لالستفســار :مراجعة قســم اللوازم واملشــرتيات بجمعية غزي دســتك عىل
جوال رقم  0592460110يف أوقات الدوام الرسمي.

ستطلق مسابقة أفضل إدارة تخطيط وتطوير

"السياحة واآلثار" تعكف عىل إنشاء "متحف قومي "

بمشاركة رسمية  ..افتتاح الكنيسة البزينطية يف غزة

غزة /محمد حجازي:
افتتح،أمس ،رئيس متابعة العمل الحكومي ،عصام
الدعليــس ،ووكيــل وزارة الســياحة واآلثــار إبراهيــم
جابــر ،مبشــاركة راعــي كنيســة الــروم األرثوذكــس يف
غــزة املطــران "اليكســوس"" ،الكنيســة البيزنطيــة"
التــي يعــود تاريخهــا إىل عــام  444ميــالدي ،زمــن
اإلمراطــور البيزنطــي ثيودوســيوس الثــاين ،يف
جباليا ،شامل قطاع غزة .
وقــال الدعليــس :إن هــذه املناســبة متثــل أحــد
أســاليب النضــال والكفــاح مــن أجــل وطننــا ،وأن
املشــاركة يف حفــل افتتــاح هــذا املعلــم التاريخــي
املســيحي ،يؤكــد قــوة العالقــة مــع إخواننــا
املســيحين ،عــىل الرغــم مــن املحــاوالت املتكــررة
إلضعافهــا .وذكــر الدعليــس أن وجــود املؤسســات
والجمعيات للمسيحن عىل أرض قطاع غزة ،دليل
عــىل احتضــان الجهات الحكومية للمســيحين ،وأن
ترميــم الكنيســة البيزنطيــة ،يســهم يف الحفــاظ عــىل
اإلرث الحضــاري والتاريخــي للشــعب الفلســطيني،
رغم محاوالت االحتالل لطمسه.
اهتمام القطاع الحكومي
مــن جهتــه أوضــح جابــر ،أن الــوزارة تفتتــح الكنيســة
أمــام الــزوار ،بعــد ترميمهــا وتأهيلهــا ،التــي تعــر عــن
تاريــخ فلســطن وأهميــة اهتــامم القطــاع الحكومــي،
باملوروث الثقايف والتاريخي.
وأضــاف جابــر :تعــد الكنيســة البيزنطيــة مــن أهــم
كنائس بالد الشام ،وهي األوىل من حيث أرضياتها
ذات الفسيفســاء التــي اشــتملت عــىل الرســوم
واملنقوشــات ،وتعــد مــن أهــم املواقــع األثريــة
املوجــودة يف قطــاع غــزة ،وتجســد الحيــاة القدميــة
للشعب الفلسطيني.
ولفــت إىل أن الكنيســة التــي اكتشــفت عــام 1997

جانب من حفل االفتتاح أمس
نصــا يف الكتابــة اليونانيــة
اشــتملت عــىل ًّ 16
القدميــة ،وأنهــا أول كنيســة يف بــالد الشــام
وفلســطن تشــمل هذه النصوص من حيث العدد،
بيزنطيا ،و14
مشريا إىل أنها عارصت  24إمراطو ًرا
ً
ًّ
ً
مسلام.
خليفة
وأكــد أن الــوزارة رممــت وشــيدت الكثري من املباين
األثريــة والتاريخيــة ،أبرزهــا موقــع الكنيســة البيزنطية
ومقام الخرض بدير البلح ،وسوق القيسارية مبدينة
غــزة ،وقــرص الباشــا ،والعديــد مــن البيــوت األثريــة
منها :بيت الغصن وبيت العيش.
وكشــف عــن أن الــوزارة تعكــف عــىل إنشــاء متحــف
قومــي ووطنــي كبــري يضــم التحــف األثريــة التــي تعــد
شاهد ًة عىل تاريخ فلسطن.
وبن أن قطاع السياحة شهد العديد من اإلنجازات،
َّ
إذ ترف الوزارة عىل أكرث من ألف منشأة سياحية
يف غزة ،تشمل فنادق وشاليهات ومطاعم ،وتعمل
عىل تصويب أوضاعها القانونية.
وأضــاف" :نعمــل جاهديــن عــىل توطيــد العالقــة مع

(تصوير /رمضان األغا)

الجمعيات واملؤسسات املختصة وإبرام بروتوكول
تعاون مع جمعية وكالء السياحة والسفر ،والعديد
مــن الجــوالت التفتيشــية لتنظيــم عمــل الشــاليهات
وتصويب أوضاعها".
وتحــدث عــن إنجــازات الــوزارة ،كإدخــال 2275
بطاقة جديدة للرنامج املحوسب الخاص مبروع
الســجل الوطنــي للحفــاظ عــىل اآلثــار داخــل قطــاع
غــزة ،والعثــور عــىل قطــع ومقابــر أثريــة جديــدة يف
عمليات التنقيب يف مواقع كثرية.
مــن جانبــه ،شــكر املطــران "اليكســوس" ،الجهــات
الحكوميــة يف غــزة ووزارة الســياحة واآلثــار عــىل
اهتاممهــا الكبــري يف تشــييد وإعــامر الكنائــس
واملناطق األثرية يف غزة.
وقــال "اليكســوس" يف كلمــة لــه خــالل افتتــاح
الكنيســة :إن قطــاع غــزة مــن أقــدم املــدن مــن حيــث
الحضارات ،وإن أرض فلسطن يوجد بها الكثري من
داعيــا للحفــاظ
اآلثــار التاريخيــة واملبــاين القدميــةً ،
عليها.

"األوقاف" تتوقع انطالق أول رحلة عمرة من غزة بحلول رمضان
غزة /أدهم الريف:
توقــع املديــر العــام للحــج والعمــرة يف وزارة
األوقاف والشؤون الدينية عادل صوالحة انطالق
أول رحلة عمرة من قطاع غزة بحلول شهر رمضان
للعام الحايل.
وبـ ّـن صوالحــة لصحيفــة "فلســطن" أن اململكــة
الســعودية فتحــت املســار اإللكــرتوين الخــاص
بوضــع التأشــرية عــىل الجــواز الفلســطيني بعــد
توقفه بسبب جائحة كورونا ،وأن الوزارة واللجنة
املشرتكة املرفة عىل موسمي الحج والعمرة،
تعمــل منــذ بدايــة العــام الحــايل عــىل تأهيــل
الركات املختصة ،وعددها أكرث من  70رشكة
معتمــدة بغــزة ،ولديهــا عقــود مــع رشكات الحــج
والعمرة يف اململكة.
ونبــه إىل أن الــوزارة تحتــاج إىل شــهر أو اثنــن
َّ
إلكامل ترتيبات موســم العمرة جميعها ،وخاصة
ما يتعلق بالنقل الجوي والري.
ومــن املقــرر توقيــع عقــود للنقــل الجــوي والــري
مــع الجهــات املرصيــة املعنيــة باملوســم ،ومــع
احتســاب تكاليــف اإلقامــة يف مكــة واملدينــة
املنــورة ،وســتتضح التكلفــة اإلجامليــة للمعتمــر

ســواء كان ســينقل للمملكــة بـ ًّـرا أو ج ـ ًّوا ،والتــي
ســيعلن عنهــا بغــزة عنــد توقيــع العقــود ،بحســب
صوالحة.
أمــا عــن عــدد الفــوج األول مــن موســم العمــرة،
فلــم يذكــر صوالحــة أي تفاصيــل وربــط املوضوع
بالتواصــل والتنســيق مــع الجانــب املــرصي،
والقدرة االستيعابية للمعر.
وكان وزير األوقاف بحكومة رام الله حاتم البكري
التقــى ســفري اململكــة الســعودية لــدى األردن
مؤخرا ،وناقشا ترتيبات
نايف بن بندر السديري،
ً
موســم العمــرة والحــج مــن خــالل جــواز الســفر
الفلسطيني ،ووعد األخري بإنهاء هذا امللف يف
الوقــت القريــب ،وفــق اإلجــراءات والروتوكوالت
الصحيــة الجديــدة املتبعــة يف اململكــة بســبب
الوضع الوبايئ املتعلق بجائحة كورونا.
وأعلنــت وزارة األوقــاف ،أمــس ،أســامء رشكات
الحــج والعمــرة املؤهلــة للعمــل يف هــذا املجــال
للموســم 1443ه ــ ،-2022يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،داعية املواطنــن إىل عدم التعامل
ً
حفاظــا
إال مــع الــركات املؤهلــة املعتمــدة
عــىل حقوقهــم ومصالحهــم ،ويك ال يتعرضــوا

الجئو مخيم دير بلوط يشتكون قلة
مواد التدفئة وشح المساعدات

دمشق /وكاالت:
اشــتكت العائــالت الفلســطينية والســورية املهجــرة مــن جنــوب دمشــق ومخيمــي
خــان الشــيخ والريمــوك إىل مخيمــي ديــر بلــوط واملحمديــة مــن قلــة مــواد التدفئــة
وشح املساعدات اإلغاثية ،التي تعد من رضوريات اإلنسان يف فصل الشتاء.
ّ
وحســب مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية فــإن أهــايل املخيمــن
ورغــم مــرور أكــرث مــن ثالثــة أشــهر عىل دخول فصل الشــتاء مل يتــم توزيع الحطب
ـريا إىل أن قاطنــي املخيمــن
واملــازوت لهــم مــن أي جهــة أو جمعيــة إغاثيــة ،مشـ ً
ومن أجل تدفئة أطفالهم يقومون براء مادة الحطب للتدفئة.
وذكرت أن العائلة الواحدة تحتاج يف اليوم  10كيلوغرامات من الحطب بسبب
الــرد القــارص والخيــام التــي ال تقــي زمهرير الشــتاء ،وهذا األمر يشــكل عبئًا ماديا
ـريا عليهــم يف ظــل عــدم توفــر أي مــورد مــايل ثابــت لهــم يســتطيعون االعتــامد
كبـ ً
عليه.
ونقلــت عــن أحــد ســكان مخيــم ديــر بلــوط عــن ســخطه مــن الوضــع املــزري الــذي
وصلــوا إليــه ،صا ًّبــا جــام غضبــه عــىل الجهــات الدوليــة والرســمية الفلســطينية
واإلغاثيــة التــي تدعــي اإلنســانية ،متهـ ًـام منظمــة أفــاد املســؤولة عــن املخيمــن
بالتقصري يف أداء واجباتها تجاه املهجرين .وأفاد بأن تلك املنظمة متنع دخول
أي جهة إغاثية إىل املخيمن لتوزيع املساعدات.
بدورهــم ،أطلــق املهجــرون الفلســطينيون يف مخيــم ديــر بلــوط نــداء اســتغاثة
ناشــدوا فيها املؤسســات الدولية والفلســطينية واملعنين التدخل إلنقاذهم من
املأســاة التــي تواجههــم ،ونقلهــم إىل مناطــق آمنــة مــن األمطــار والفيضانــات وبــرد
الشتاء وحر الصيف ،وتجنيبهم التداعيات السلبية الناجمة يف العيش يف خيام
ـطينيا يقيمون يف
بالية .وتشــري احصائيات غري رســمية إىل أن  1488الجئًا فلسـ ً
ثــالث مناطــق رئيســية يف الشــامل الســوري وهــي منطقــة إدلــب وريفهــا ومنطقــة
عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشاميل (درع الفرات).

لالحتيال.
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا إنهــا ســتتابع
عمــل رشكات الحــج والعمــرة لتقديــم أفضــل
الخدمــات للحجــاج واملعتمريــن ،مضيف ـ ًة أنهــا
جاهــزة الســتقبال أي شــكوى أو مالحظــة بهــذا
الخصوص.
وأشــارت إىل أن  52رشكــة تعمــل يف الضفــة
الغربية ،و 72رشكة تعمل يف غزة.
وقــال رئيــس جمعيــات رشكات الحــج والعمــرة
بغــزة عــوض أبــو مذكــور :إن الــركات املؤهلــة
وثقــت عقودهــا مــن وزاريت الخارجية واألوقاف،
وأرســلتها لســفارة الســلطة يف القاهــرة لوضــع
توقيعهــا ً
أيضــا ،ثــم أرســلتها للجهــات املختصــة
يف الســعودية ،الســتكامل اإلجــراءات واإليفــاء
بالروط بكل الروط املطلوبة.
وتوقع أبو مذكور يف ترصيحات صحفية ،أمس،
حصــول الــركات املؤهلــة خــالل يومــن عــىل
"اســم املســتخدم" و"كلمــة الــرس" لتســجيل
ـددا
بيانــات املعتمريــن لديهــا،
منبهــا إىل أن عـ ً
ً
ـريا توجــه للــركات للتســجيل وأداء مناســك
كبـ ً
العمرة ،خاصة أنها متوقفة منذ عام .2019

فلسطينيو سوريا يف األردن
محرومون من تلقي لقاح كورونا

عامن /فلسطن:
مــا يــزال الالجئــون الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا إىل األردن ،محرمــون
إلكرتونيــا بقاعــدة البيانــات الخاصــة
مــن تلقــي لقــاح كورونــا ،لتعــذر ربطهــم
ًّ
باملطاعيــم ،إذ إنهــم مل يحصلــوا عــىل رقم شــخيص تسلســي مــن دائرة اإلقامة
والحدود منذ دخولهم أرايض اململكة" ،وفق مسؤول ملف كورونا يف األردن
عادل البلبييس.
وأكد البلبييس ،لوكالة "قدس برس" ،أن "مشكلة إعطاء لقاح كورونا لالجئن
الفلســطينين النازحن من ســوريا لألردن ،ما زالت قيد البحث لدى مختلف
الوزارات يف الدولة ،وأنها مل تحل لغاية اللحظة".
وطــرح البلبيــيس عــد ًدا مــن الحلــول ،مــن أهمهــا "إصــدار هويــات جديــدة
لفلسطينيي سوريا" ،ولكنه استدرك بقوله" :هذا الحل مل ُي ِ
كثريا منهم"،
رض ً
معر ًبا عن أمله يف إيجاد وسيلة رسيعة لهذه املشكلة يف القريب العاجل.
"اجتامعــا عقــد يف املركــز الوطنــي لألمــن وإدارة األزمــات ،لبحــث
وقــال :إن
ً
املشــكلة ،مبشــاركة وزارة الصحــة ،ووزارة الداخليــة ،ووزارة االقتصــاد الرقمــي،
ألجل إيجاد حل".
تصويب الوضع القانوني
مــن جانبــه ،طالــب رئيــس الجمعيــة األردنيــة للعــودة والالجئــن ،كاظــم عايــش
"بــرضورة إعطــاء الالجئــن الفلســطينين القادمــن مــن ســوريا لــألردن ،لقــاح
ً
حفاظا عىل صحتهم وحياتهم".
كورونا بالرسعة املمكنة،
وقــال عايــش :إننــا "نأمــل مــن الحكومــة األردنيــة إبعــاد الشــق اإلنســاين عــن
الجانــب الســيايس ،يف حــن يتعلــق بالالجئــن ،وأن تعمــل عــىل تقديــم يــد
العــون والدعــم لهــم ،مــن خــالل إنهــاء مشــكلة مــا يســمى بالرقــم التسلســي
يف دائــرة اإلقامــة والحــدود" .ودعــا عايــش أن "يعامــل الفلســطيني القــادم مــن
سوريا ،أسو ًة ببقية الالجئن عىل أرض اململكة ،دون متييز".

"الداخلية" تكرم فرقها
المتمزية يف عام 2021

غزة /فلسطن:
كرمــت قيــادة وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي فرقهــا املتميــزة يف عــام
ّ
 ،2021تقديـ ًـرا لجهودهــا املبذولــة يف االرتقاء بــأداء الوزارة ،والخدمات
التي تقدمها.
ونظمت اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير بالداخلية حفل التكريم أمس
يف قاعة قرص اللؤلؤة عىل شــاطئ بحر الســودانية ،تحت عنوان "رشكاء
التميز لعام ."2021
وحــرض حفــل التكريــم وكيــل وزارة الداخليــة اللــواء نــارص مصلــح ،ومديــر
عــام قــوى األمــن الداخــي اللــواء محمــود أبــو وطفة ،ومســاعد وكيل وزارة
الداخلية ســامي نوفل ،ومدير اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير العميد
طارق العيسوي.
كــام شــارك يف الحفــل قــادة األجهــزة واإلدارات املركزيــة والهيئــات يف
وزارة الداخلية واألمن الوطني ،ومسؤولو إدارات ووحدات التخطيط يف
األجهزة واإلدارات املركزية ،إىل جانب موظفي اإلدارة العامة للتخطيط
والتطوير.
وشمل التكريم الفرق املشاركة يف إعداد الخطة اإلسرتاتيجية ،والخطة
التشــغيلية ،ودليــل الخدمــات ،ومــؤرشات قيــاس أداء الــوزارة ،وكذلــك
الفــرق املســاهمة يف تحقيــق أفضــل تحــول اإللكــرتوين ،وأفضــل مركــز
حكومي ،وأفضل قياس متلقي الخدمة.
وخــالل كلمــة لــه؛ قــال اللــواء مصلــح إن هــذا الحفل يأيت عقــب فوز وزارة
الداخليــة واألمــن الوطنــي بعــدد مــن الجوائــز الحكوميــة ،أبرزهــا جائــزة
أفضــل مركــز خدمــة حكومــي ،وجائزة أفضل دائرة حكومية ،وجائزة أفضل
تحول رقمي حكومي ،وجائزة مروع مؤرشات قياس ُمتلقي الخدمة.
وأكــد اللــواء مصلــح أن الفــوز بهــذه الجوائــز هــو مــؤرش واضــح عــىل مســار
التطــور يف عمــل التخطيــط بوزارتــه خــالل الســنوات املاضيــة ،والعمــل
الدؤوب وفق أحدث األنظمة والرامج يف حقل التخطيط.
وأوضح أن اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير ساهمت يف تحقيق التقدم
عــىل مســتوى أداء وزارة الداخليــة بكافــة أجهزتهــا وإداراتهــا وهيئاتهــا،
مشــريا إىل أن املتابعــة الحثيثــة إلنجــاز الخطــة التشــغيلية للــوزارة أمثــرت
بنتائج ملموسة يف السنوات األخرية ،حيث تم إنجاز ما نسبته  96%من
الخطة التشغيلية للعام السابق .2021
وتوجــه وكيــل وزارة الداخليــة بجزيــل الشــكر لكــوادر اإلدارة العامــة
ومقـ ّـدرة يف إنجــاز
للتخطيــط والتطويــر عــىل مــا بذلــوه مــن جهــود كبــرية ُ
الخطــة اإلســرتاتيجية لــوزارة الداخليــة  ،2022-2024وإنجــاز الخطــة
التشــغيلية للعــام الجــاري  ،2022إضافــة إىل إنجــاز دليــل مــؤرشات أداء
الوزارة.
مــن جانبــه؛ قــال العميــد طــارق العيســوي :إن الــوزارة حصــدت املراكــز
األوىل يف العديــد مــن املجــاالت كان آخرهــا حصولهــا عــىل املركز األول
مــن حيــث أفضــل خدمــات مقدمــة للجمهــور ،وكذلــك املركــز األول يف
أفضل تحول إلكرتوين من بن الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف العميد العيسوي :إن "إدارة التخطيط والتطوير تسري مبسارات
واضحــة املعــامل لالرتقــاء بــأداء الــوزارة ،وهــي تتطلــع دا ً
مئــا أن تبقــى
الداخلية يف مقدمة العمل الحكومي من حيث تقديم أفضل الخدمات
للمواطنن ،واملداومة نحو تحقيق األهداف املرجوة".
وأكــد أن العــام القــادم ســيكون حافـ ًـال بالعديــد مــن اإلنجازات ،وسيشــهد
كبريا بالتحول الرقمي وتحديد االحتياجات اإللكرتونية للوزارة،
ً
اهتامما ً
والعمــل عــىل تطويرهــا ،والســعي نحــو تحســن الخدمــات يف املراكــز
التابعة للوزارة.
وأضــاف" :كــام ســتعمل اإلدارة العامــة للتخطيــط والتطويــر عــىل إصــدار
دليل إجراءات عمل لجميع مكونات الوزارة وإطالق مسابقة أفضل إدارة
تخطيط وتطوير يف إدارات وأجهزة الوزارة.
وتخلل الحفل تقديم عرض مريئ ألبرز إنجازات اإلدارة العامة للتخطيط
والتطوير خالل عام  2021املنرصم.
ً
اجتماعا دور ًّيا
لجنة الرتبية تعقد

لجنة الداخلية بالترشيعي
بوفد من نقابة
تلتقي
ٍ
العاملني يف البلديات

غزة /فلسطن:
التقى رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم املحي يف املجلس التريعي
النائب مروان أبو راس ،مع وفد من نقابة العاملن يف البلديات ،ملناقشة
قضية االعتداء عىل أحد موظفي بلدية غزة يف أثناء عمله.
واســتعرض وفــد النقابــة مالبســات االعتــداء عــىل موظــف البلديــة يف أثنــاء
تأدية عمله ،وجهودهم يف متابعة القضية.
وأوضح أبو راس أن لجنة الداخلية بالتريعي تعمل منذ اللحظات األوىل
مؤكدا عىل رفضهــا االعتداء
عــىل متابعــة القضيــة مــع جهــات االختصــاص،
ً
عىل أي من موظفي بلديات قطاع غزة العاملن لخدمة املواطن.
فيــام عقــدت لجنــة الرتبيــة والقضايــا االجتامعيــة يف املجلــس التريعــي
اجتامعا دور ًّيا ،لبحث عدد من امللفات والقضايا.
أمس،
ً
وحرض االجتامع ،النائب عبد الرحمن الجمل رئيس اللجنة ،النائب يوسف
الــرايف مقــرر اللجنــة ،وأعضاؤهــا النــواب :خميــس النجــار ،ســامل ســالمة،
ومحمد شهاب.
وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة اإلدارية واملالية حول كلية فلسطن
التقنية ،واألمالك الوقفية ،ومحكمة خانيونس الرعية ،وتم التوافق عىل
عقد لقاءات مع مسؤويل تلك الجهات بالخصوص.
وجــرى خــالل اللقــاء التوافــق عــىل عقــد عــدد مــن جلســات االســتامع
ملســؤولن حكوميــن حــول عــدة ملفــات ،وتنظيــم زيــارات ميدانيــة ذات
عالقة باختصاص اللجنة خالل األيام املقبلة.
ـددا مــن شــكاوى املواطنــن ،موضحــة أنهــا ســتعمل
كــام ناقشــت اللجنــة عـ ً
عــىل مخاطبــة املؤسســات ذات العالقــة ملعالجــة تلــك املشــكالت
والشكاوى.
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التشجري ..خدعة االحتالل لتهويد األرض الفلسطينية
ماجد الزبدة

ال نغفل عن هدف االحتالل
الصهيوني من زراعة الغابات
وتشجير األرض الفلسطينية ،التي
تأتي ً
أيضا بهدف طمس القرى
الفلسطينية التي يتم تهجير
قسرا منها،
سكانها الفلسطينيين
ً
وتغيير معالمها ،وحرمانهم من
ً
الحقا إليها ،وكأن المطلوب
العودة
من الفلسطيني هو مسح ذكرياته،
وعدم التفكير في المطالبة
بالعودة إلى أرض اآلباء واألجداد.

مــا عايشــناه مــن هبــة فلســطينية يف النقــب املحتــل خــال اآلونــة
األخــرة ً
رفضــا ملخططــات تهجــر أهــايل النقــب مــن قراهــم وبلداتهــم
الفلســطينية بذريعــة تشــجر األرض وزراعــة الغابــات ومــا نتــج عنــه من
ـطينيا بعضهــم ُقـ ّـرص ،ما هو
مواجهــات واعتقــال أكــر مــن أربعــني فلسـ ًّ
إال منــوذج حــي ملعانــاة الشــعب الفلســطيني يف مواجهــة اســتيطان
إحــايل صهيــوين مل يتوقــف منــذ نكبــة الشــعب الفلســطينية قبــل
سبعة عقود ماضية.
التشــجر هــو الســاح الناعــم ،والســتار الخفــي ،والذريعــة الكاذبــة
لاســتياء عــى األرض الفلســطينية ،فسياســة االحتــال بتهجــر
الســكان الفلســطينيني ،واقتاعهــم مــن أرضهــم مل تتوقــف عــى مــدار
الســاعة مــن شــال فلســطني إىل جنوبهــا ،حيــث تتــذرع حكومــات
االحتــال املتتاليــة برغبتهــا يف غــرس األشــجار ،وزراعــة الغابــات ،يف
حــني أن الهــدف األســاس هــو ســلب األرض الفلســطينية ،وتهويدهــا،
ودفــع اليهــود الصهاينــة لاســتيطان فيهــا ،ضاربــني بعــرض الحائــط
الوثائق واملســتندات التي ُتثبت أحقية الفلســطينيني يف اســتماك
أرضهــم ،فكيــان االحتــال الــذي يســتدعي أســاطر توراتيــة لتمليــك
اليهــود يف أرض فلســطيني ،يرفــض االعــراف حتــى اللحظــة مبلكيــة
الفلسطينيني ألرض اآلباء واألجداد.
وبالحديــث عــن مخطــط حكومــة االحتــال املخــادع بتشــجر النقــب
املحتــل ،نســتحرض هنــا ترصيحــات أدلــت بهــا خــال أكتوبــر املــايض
وزيــرة داخليــة االحتــال اليمينيــة املتطرفــة "إيليــت شــاكيد" ،والتــي
أعلنــت خالهــا عــن مســاعيها إلقامــة عــر مســتوطنات جديــدة يف
النقــب املحتــل ،وزيــادة عدد الســكان –تقصد املســتوطنني اليهود-
واســتغال املســاحات ا ُ
تاحــة لبنــاء وحــدات ســكنية إضافيــة –أي
مل َ
مســتوطنات جديدة -وتوطني الســكان -تقصد اليهود" ،وهو ترصيح
يوضــح أســباب الهجمــة األخــرة التــي قامــت بهــا حكومــة االحتــال
اليمينيــة لطــرد أهــايل النقــب ،وتهجرهــم مــن بلداتهــم وقراهــم
الفلسطينية.
كذبــة تشــجر األرض الفلســطينية والتــي تحمــل يف طياتها مخططات
صهيونيــة لتهجــر الفلســطينيني مــن أرضهــم بقــوة الســاح ليســت
جديــدة ،فهــي شــعار رفعتــه الحركــة الصهيونيــة ،حــني حاولــت قبيــل

احتــال فلســطني إقنــاع الــرأي العــام العاملــي بــأن فلســطني عبــارة عــن
صحــراء قاحلــة غــر مأهولــة بالســكان فهــي وفــق زعمهــم كانــت "أرض
با شعب" ،ويف ترصيح شهر يؤكد نجاح الصهاينة يف إقناع الغرب
رصح الصهيوين الربيطاين "ديفيد لويد جورج"
بهذه الكذبة الخبيثةّ ،
عــام 1931م والــذي شــغل منصــب رئيــس الــوزراء الربيطــاين خــال
مادحــا الحركــة الصهيونيــة:
فــرة إصــدار وعــد بلفــور عــام  ،1917قــال
ً
"تحولت فلســطني من مســتنقعات موبوءة باملاريا إىل مســتعمرات
مزدهــرة" ،وبعــد إقامــة كيــان االحتال عــام  1948زعم الصهاينة مرا ًرا
بأنهــم نجحــوا يف "جعــل الصحــراء ُتزهــر" ،ويف ظــل هــذه اســتمرارهم
برويــج هــذه الكذبــة يقــول شــمعون بريــز" :حولنــا الصحــراء القاحلــة
إىل حقول مزدهرة".
االســتيطان الصهيوين املتواصل يف األرض الفلســطينية ،واالستياء
عــى أرايض الفلســطينيني تحــت ســتار التشــجر يتوالهــا "الصنــدوق
القومــي اليهــودي" ،الــذي يذكــر موقعــه الرســمي االلكــروين بــأن
االســتيطان يف أرض فلســطني هــو رغبــة يف "إعــادة اليهــود إىل
موطنهــم وإحيــاء األرض القاحلــة وبعــث الحيــاة فيهــا" ،وهنــا نذكــر
ترصيح "ديفيد بن غوريون" عام  ،1951والذي شغل منصب رئيس
حكومــة االحتــال آنــذاك قائـ ًـا" :علينــا أن نغطــي بالغابــات كل جبــال
داعيــا اليهــود أن يتحدوا
البــاد ومنحدراتهــا وكل الهضــاب واألرايض"
ً
مــن أجــل “تزهــر الصحــراء” وفــق وصفــه ،يف تأكيــد عــى أن التشــجر
هو ستار لطرد الفلسطينيني ،وإقامة مستوطنات يهودية يف األريض
التي يتم االستياء عليها.
مخططات االحتال لرسقة األرض الفلسطينية والتي نشاهدها اليوم
مل تتوقــف عــى النقــب املحتــل ،أو أرايض الضفــة ،فقــد طالــت كل
األرض الفلســطينية ،وبالذريعــة املخادعــة ذاتهــا ،ففــي عــام ألفــني
واثنــي عــر قــام االحتــال بزراعــة حدائــق توراتيــة يف مدينــة القــدس
املحتلــة هدفــت آنــذاك إىل تغيــر معــامل القــدس ،وطمــس تاريخهــا
العــريب واإلســامي ،وتقدميهــا للســياح الغربيــني عــى أنهــا مدينــة
تاريخيــة يهوديــة ،ويف حقبــة ســبعينيات ومثانينيــات القــرن املــايض
ركــز االحتــال مخططاتــه االســتيطانية يف أرايض الجليــل شــال
فلســطني املحتلــة ،تحــت ســتار زراعــة األشــجار ،وتحريــش أرايض

طنطورة قصة المرشوع الوطين
وانهيار القيادة الفلسطينية
متثــل قصــة املذبحــة التــي نفذهــا جنــود االحتــال الصهيــوين بحــق
فلســطينيني أرسى ،وبطــرق بشــعة يف أثنــاء نكبــة عــام  1948مختــرص ًا
لحكايــة هــذا املــروع القائــم عــى القتــل واإلرهــاب والتطهــر العرقــي
والتضليــل والخــداع مــن جهــة وملوقــف القيــادة الفلســطينية الرســمية
املستســلمة التــي ال تســعى حتــى إلدانــة إرسائيــل دولي ـ ًا وقانوني ـ ًا لجرامئهــا
القدمية والحديثة واملتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ،وأيضا ملواقف
بعــض اليهــود اإلنســانية التــي كشــفت وأقــرت بــرضورة االعــراف بالنكبــة
واالعتذار عنها ،كالكاتب اليهودي الشهر إيان بابيه .
شــهادات جديــدة بشــأن مجــزرة طنطــورة تؤكــد الروايــة الفلســطينية نرها
الكاتــب يف ملحــق هآرتــس  21-1-2022آدم راز تنضــم إىل شــهادات
ُنــرت يف فيلــم وثائقــي ُنــر يف أمريــكا يف  20-1حــول فظائــع املجــزرة
وتشــر إىل قيــام جنــود االحتــال بقتــل عــرات الفلســطينيني "يصــل

عددهــم إىل حــوايل  200شــهيد ،ومنهــم أرسى ،ومنهــم من تم وضعه يف
براميــل وقتلهــم بالرصــاص مــن مدافع رشاشــة أو من خال املســدس دون
أي ســبب إال الحقــد والكراهيــة والجنــون .ثــم بنــت إرسائيــل الدميقراطيــة
عــى رفاتهــم يف قبورهــم املنتجعــات ومواقــف الســيارات وبنــت أيض ـ ًا
روايتها ودميقراطيتها املزعومة.
مل ينفذ املجزرة جنود صهاينة عى عاتقهم كا تزعم بعض الشهادات،
بــل شــاركت فيهــا الدولــة بأكملهــا ،أمل تقــم املحكمــة بإدانة بحــث الطالب
ثيــودور كاتــس وأجربتــه عــى الراجــع واالعتــذار عن حقيقة وقــوع املجزرة
البشعة؟ أمل ينافح املؤرخ الصهيوين يوآف جالرب عن األمر ودحض بشدة
تأكيــدات مــؤرخ إرسائيــي آخــر هــو إيــان بابيــه بــأن الطنطــورة تعرضــت
فع ـ ً
ا ملجــزرة بشــعة؟ وأكــر مــن ذلــك أمل تســاهم جامعــة حيفا كمؤسســة
أكادمييــة تخــدم االحتــال وتغطــي عــى جرامئــه وفظائعــه يف إســقاط

ادعــاءات باحثهــا وطالبهــا كاتــس؟ هــو شــاهد جديــد عــى مــا قامــت بــه
ّ
إرسائيل من تطهر عرقي وإبادة جاعية بشكل ممنهج وتتبناه الدولة .
ومن جهة أخرى ماذا فعلت قيادة الفلسطينيني ومقرها يف رام الله بهذا
الشأن؟
بــد ًال مــن مواجهــة واقــع االحتــال املســتمر واملتادي يف جرامئه البشــعة
هي تستمر يف دفن رأسها يف تراب التعاون مع مؤسسات االحتال دون
أي مصلحة حقيقية للشعب الفلسطيني وبغض النظر عن موقف القيادة
ـإن الشــعب
الرســمية املعزولــة عــن آمــال وتطلعــات شــعبها املقــاوم ،فـ ّ
الفلسطيني ال ينىس تاريخه ،وال يتنكر لضحاياه ،وهو يستمر يف مقاومة
الجزارين بكل ما أويت من قوة يف الضفة والقدس وغزة والداخل والخارج
وتظاهــر الفلســطينيني داخــل الخــط األخــرض يف مــكان الجرميــة باســتمرار
أكرب شاهد عى ذلك.

الجليــل ،والتــي كان الهــدف الفعــي منهــا دفــع اليهــود الصهاينــة
لانتقــال للعيــش يف منطقــة الجليــل بحســب ترصيــح لوزيــر الزراعــة
الصهيوين آنذاك "آرئيل شارون".
الغريــب يف خدعــة تشــجر األرض هــو أن الصهاينــة ومنــذ إقامــة
كيانهم الهش فوق األرض الفلســطينية اعتمدوا سياســة اقتاع شــجرة
الزيتــون بوصفهــا شــجرة الفلســطينيني ،حيــث نتابــع مبــرارة كيــف أن
يتعمــدون وعــى مــدار الســاعة الهجــوم عــى
املســتوطنني الصهاينــة
ّ
أرايض الفلســطينيني ،وحــرق أشــجار الزيتــون دون ســبب واضــح،
حيــث تشــر اإلحصــاءات الرســمية الفلســطينية بــأن جيــش االحتــال
ومســتوطنيه يعمــدون إىل اقتــاع وحــرق عــرات األلــوف مــن أشــجار
الزيتــون كل عــام يف الضفــة املحتلــة ،تحــت ذرائــع وحجــج واهيــة،
كوجودهــا يف مناطــق تدريبــات عســكرية صهيونيــة أو طــرق التفافيــة
خاصــة باملســتوطنني ،وغرهــا مــن الذرائــع والتــي تهــدف حقيقــة إىل
اقتــاع الشــجرة التــي تربــط الفلســطينيني بأرضهــم التاريخيــة وتــراث
آبائهم وأجدادهم.
ويف املقابل تعتمد سياسة االحتال يف تشجر األرض الفلسطينية
عى زراعة غابات من األشــجار اإلبرية ،والتي تشــمل أشــجار الصنوبر
وتاريخيــا
بيئيــا
ًّ
والــرسو والكينيــا ،وغرهــا مــن األشــجار التــي ال تنتمــي ًّ
ألرض فلســطني ،فاألســاطر التوراتيــة تصــف األرض املقدســة بأنهــا
أنواعــا مــن األشــجار منهــا األشــجار التــي ذكرتهــا
غنيــة بالغابــات وتذكــر
ً
سـ ً
ـابقا ،يف داللة عى تغليف عملية تشــجر األرض بأســاطر يهودية
دينيــة ،باإلضافــة إىل كــون هــذه الغابــات واألشــجار تتواجد بكثافة يف
غابات أوروبا ،وكأن الصهاينة يريدون أال يشعر املهاجر اليهودي إىل
أرض فلســطني باختــاف البيئــة أو املشــاهد عــن الدولــة الغربيــة التــي
ُولد وترعرع بها أن يأيت ُم ًّ
حتا ألرض فلسطني.
ختامــا ال نغفــل عــن هــدف االحتــال الصهيــوين مــن زراعــة الغابــات
ً
وتشــجر األرض الفلســطينية ،والتــي تــأيت ً
أيضــا بهــدف طمــس القــرى
قرسا منها ،وتغير
الفلسطينية التي يتم تهجر سكانها الفلسطينيني ً
ً
الحقــا إليهــا ،وكأن املطلــوب مــن
معاملهــا ،وحرمانهــم مــن العــودة
الفلســطيني هــو مســح ذكرياتــه ،وعــدم التفكــر يف املطالبــة بالعــودة
إىل أرض اآلباء واألجداد.

نارص نارص

لم ينفذ المجزرة جنود صهاينة على عاتقهم
كما تزعم بعض الشهادات ،بل شاركت فيها
الدولة بكاملها ،ألم تقم المحكمة بإدانة
بحث الطالب ثيودور كاتس وأجبرته على
التراجع واالعتذار عن حقيقة وقوع المجزرة
البشعة؟ ألم ينافح المؤرخ الصهيوني يوآف
جالبر عن األمر ودحض بشدة تأكيدات مؤرخ
إسرائيلي آخر هو إيالن بابيه بأن الطنطورة
ً
فعال لمجزرة بشعة؟
تعرضت

أبناء النقب السبعاويون ..ملح األرض
حمادة فراعنة
صحيفة الدستور األردنية

توهم اإلسرائيليون أو أغلبيتهم ،أن اندماج
الفلسطينيين في الحياة المعيشية اليومية،
في المدن المختلطة التي يغلب عليها
الطابع العبري ،اإلسرائيلي ،اليهودي ،وكأن
سكانها من الفلسطينيين العرب قد تصهينوا
واقعا ،وقبلوا باألمر الواقع لصالح مشروع
المستعمرة ونجاحها ،فجاء الرد أن هؤالء
جوعى لعروبتهم وإسالمهم ومسيحيتهم
ودرزيتهم ،ولديهم لهفة كامنة للتعبير عن
فلسطينيتهم.

أضاف الفلسطينيون أبناء الجليل واملثلث والنقب ومدن الساحل
املختلطــة ،لســجلهم الكفاحــي املــرف طويل األمــد ،مآثر جديدة
إىل يــوم األرض  ،1976وتضحيــات تريــن أول أكتوبــر  ،2000ومــا
بينها وقبلها وما بعدها.
أوال ســجلوا انتفاضــة  10أيــار الرمضانيــة عــام  ،2021أحبطــوا
خالهــا مســرة الرايــات واحتفــاالت املســتعمرة وأدواتهــا بيــوم
احتال القدس الخامس من حزيران  ،1967الذي صادف حســب
التوقيت العربي العارش من أيار .2021
انتفاضــة أيــار ســجل الفلســطينيون ألول مــرة منــذ عــام ،1948
احتجاجات وتحركات شعبية وتضامنا مع القدس واألقىص وأهايل
الشيخ جراح ،من قبل أبناء املدن الفلسطينية الخمسة املختلطة:
يافــا واللــد والرملــة وحيفــا وعــكا ،وانحيازهــم لقضيــة شــعبهم
ولفلسطينيتهم.
انتفاضة املدن املختلطة الخمسة ذات األغلبية العربية اإلرسائيلية
واألقليــة العربيــة الفلســطينية ،فاجــأت قيــادات املســتعمرة
السياســية واألمنيــة وأذهلتهــم ،مثلــا أنعشــت الفلســطينيني أبنــاء
املناطــق األخــرى ،وأطلــق عليهــا القائــد الفلســطيني محمــد بركــة
رئيــس لجنــة املتابعــة العليــا عــى أنهــا "انتفاضــة الكرامــة" فقــد
توهــم اإلرسائيليــون أو أغلبيتهــم ،أن اندمــاج الفلســطينيني يف

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "

الحيــاة املعيشــية اليوميــة ،لــدى املــدن املختلطــة التــي يغلــب
عليهــا الطابــع العــربي ،اإلرسائيــي ،اليهــودي ،وكأن ســكانها مــن
الفلســطينيني العــرب قــد تصهينــوا واقعــا ،وقبلــوا باألمــر الواقــع
لصالــح مــروع املســتعمرة ونجاحهــا ،فجــاء الــرد أن هــؤالء جوعــى
لعروبتهــم وإســامهم ومســيحيتهم ودرزيتهــم ،ولديهــم لهفــة كامنــة
للتعبــر عــن فلســطينيتهم ،بعــد ســبعني ســنة مــن عمــر املســتعمرة
وطرد أغلبية سكانها األصليني منها ،فجاء الرد من الشباب ،ليثبتوا
كــا قــال طلــب الصانــع أنهــم أكــر والء وانحيــازا لشــعبهم وقضيتهــم
مــن تســلل اليــأس أو اإلحبــاط ،آلبائهم وأجدادهــم ،وأن نظرية الكبار
ميوتــون والصغــار ينســون ،قــد ُكــرست وهُ زمــت فــات الكبــار ومل
ينــس الصغــار أصلهــم وبلدهــم وكل مــا ينتمــون إليــه مــن أثــر وتــراث
فلسطيني.
ثانيا املفاجأة األخرى ،والتسجيل الكفاحي الثاين الذي تحقق يوم
 11كانون الثاين  ،2022فهو من النقب ،فقد سجل أهايل النقب
انتفاضتهــم ردا عــى مخططــات ومــروع املســتعمرة ملصــادرة
أرايض قريــة ســعوة األطــرش ،وتضامــن كل أهــايل النقــب من راهط
املدينة العربية الوحيدة القامئة بشموخ وسط املستعمرات ،ومن
القــرى املمتــدة عــى مســاحة النقــب وســكان القــرى غــر املعــرف
بهــا ،ليعــربوا عــن رفضهــم مصــادرة األرض تحــت حجــة التطويــر

" تعبر عن رأي أصحابها

والتشــجر ،وحقيقــة مروعهــم هــو تضييــق مســاحة القــرى ومنــع
متددها؛ استجابة لعدد السكان الفلسطينيني الذين ميثلون ثلث
ســكان النقــب ولهــم فقــط  3باملائــة من مســاحة األرض ،التي كانت
هــي أصــا لهــم ،ففــي عــام  1948كان ثاثــة آالف يهــودي يســكن
املنطقة ،وبقي من الفلسطينيني بعد طرد وتريد أغلبهم  12ألف
مواطن ،هم اليوم  320ألف فلسطيني يقيم عى أرض النقب ،مبا
يعنــي هزميــة اســراتيجية ملخططــات املســتعمرة لســيطرة األغلبية
العربية اإلرسائيلية اليهودية عى كامل خارطة فلسطني.
الشــخصية الوطنيــة الفلســطينية البــارزة ابــن بــر الســبع الــذي شــغل
جده رئيسا لبلديتها املحامي فريح أبو مدين من قطاع غزة ،وصف
أهلــه وشــعبه أهــل النقــب وســكانه عــى أنهــم "ملــح األرض" ،وأن
الشــعب الفلســطيني لــن يكونــوا الهنــود الحمــر ،فــإذا نجــح املروع
االستعاري التوسعي اإلرسائيي باحتال األرض ،ولكنه فشل يف
تريــد وطــرد وتهجــر كل الشــعب الفلســطيني ،ولذلــك يخــوض
ونحن معه كا يقول "رصاع البقاء والوجود ،ولن نكون سوى الطرف
الناجــح واملنتــرص يف نهايــة األمــر ،مهــا بلغــت قــوة املســتعمرة،
ومهــا متــادى الزمــن ،ومــا حصــل يف املــدن املختلطــة ويف النقب
عــى طريــق االنتفاضــات الفلســطينية املتقطعــة املتواصلــة لهــو
دليل عى ذلك".
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اليازوري يناقش أبرز
قضايا الزراعة يف غزة

غزة /فلسطن:
ناقــش وكيــل وزارة الزراعــة د .أميــن اليــازوري ،أبــرز القضايــا الهامــة
املتعلقة بالقطاع الزراعي يف قطاع غزة.
جــاء ذلــك ،خــال اجتــامع عقــده اليــازوري ،أمــس ،مــع هيئــة الــوزارة
ملناقشة وعرض املستجدات.
واســتمعت هيئــة الــوزارة مــن اإلدارة العامــة للربــة وامليــاه يف الــوزارة
إىل رؤيــة تفعيــل محطــات معالجــة امليــاه العادمــة لاســتخدام
الزراعــي ،إذ ســبق أن ُكلــف فريــق مــن املهندســن املختصــن يف
الــوزارة بإعــداد دراســة كاملــة حــول محطــات املعالجــة والتدخــات
الازمــة (البرشيــة واملاديــة) مــن أجــل توظيفهــا يف تحســن مياه الري
وخدمة املزارعن.
واتفــق املجتمعــون عــى أولويــة اســتثامر امليــاه املعالجــة ألجل الري
ِعدهــا واحــدة
يف املحافظــات التــي تعــاين ملوحــة عاليــة يف امليــاه ب ِّ
مــن أهــم اإلســراتيجيات القامئــة لحــل اإلشــكاالت يف مجــال امليــاه
الزراعية.
وأطلعت هيئة الوزارة عى عرض مريئ للربامج املحوسبة يف الوزارة
ومدى توظيفها من قبل اإلدارات املعنية وإمكانية تطويرها.
وقدمت اإلدارة العامة لإلرشــاد وخدمات املزارعن ،املادة العلمية
الخاصــة بأســبوع ترشــيد املبيــدات ،والــذي ســينطلق العمــل بــه قريبا
وخاصــة بعــد خضــوع املهندســن يف دوائــر اإلرشــاد املختلفــة إىل
لقاءات علمية بالخصوص.
ويف نهايــة اللقــاء ،تطــرق وكيــل الزراعــة إىل املبــادرات التــي يجــري
بلورتهــا بشــكل أويل والعمــل عــى تنفيذهــا يف املســتقبل ،وهــي
"برنامــج املهنــدس الزراعــي املعتمــد"" ،مركــز خدمــة الجمهــور"،
"تطبيــق معايــري االنتــاج الزراعــي ( )GAPعــى املشــاتل واملــزارع
ضمن برنامج تدريبي يرتقي باألداء الزراعي".

بيتكوين تكرس حاجز
ً
نزول
 34ألــف دولر
للمرة األوىل منذ يوليو

ديب /وكاالت:
تواصــل العمــات املشــفرة نزيفهــا الــذي هــوى بقيمــة العملــة األكــر
شــهرة منهــا "بيتكويــن" لتكــر حاجــز ال ــ 34ألــف دوالر نـ ً
ـزوال للمــرة
األوىل منذ يوليو  ،2021وتسجل أدىن مستوى لها يف  6أشهر.
وعمــت الخســائر عمــات مختلفــة ،مثــل إيــر وســوالنا ،باإلضافــة إىل
ما تسمى عمات امليم ليفقد السوق أكر من  400مليار دوالر من
قيمته يف يومن ،وأكر من  1.4تريليون دوالر خال شهرين.
ومــع تراجــع بيتكويــن تكــون العملــة قــد تلقــت رضبــات قويــة متتاليــة،
منذ  7أيام ليفوق مجموع خسائرها  % 50منذ نوفمرب املايض.
ووصــف الباحــث يف العمــات املشــفرة ،عبداللــه املشــاط ،الهبــوط
الكبري يف قيمة العمات املشفرة ،بأنه يأيت بعد قمة عالية سجلتها
تلــك القيمــة ،وبالتــايل فــإن هبــوط بنســب  % 30يف العمــات
املشفرة هو أمر معتاد لكن ما جرى يفوق هذه النسبة بكثري.
وأشــار إىل أن كثريا من عمات امليم الصغرية ســوف يختفي بســبب
هذه الهزة القوية.
ويــرى العديــد مــن املتعاملــن يف الســوق ،أنــه مل يعــد هنــاك مجــال
لاختبــاء ،فجميــع فئــات األصــول الخطــرة معرضــة بقــوة للتصحيــح،
حيث لعبت عوامل عدة يف األيام املاضية دورا يف تراجع العمات
املشــفرة منهــا سياســة الفيــدرايل األمــرييك املقبلة للتيســري الكمي،
وتحذير من روسيا بحظر تداول وتعدين العمات املشفرة ،باإلضافة
إىل أسباب جيوسياسية متعلقة بامللف األوكراين.
ويف الســياق ،فقــدت القيمــة الســوقية للعمــات املشــفرة 1.4
تريليــون دوالر مــن قيمتهــا الســوقية خــال شــهرين ،بعــد أن كانت قد
المســت مســتوى  3تريليونــات دوالر ،لتبلــغ قيمتهــا الســوقية حتــى
السبت نحو  1.6تريليون دوالرً ،
وفقا لـ .CoinMarketCap
دولة فلسطن
لدى محكمة االستئناف بغزة املوقرة
يف االستئناف رقم 2021 / 697
يف الطلب رقم 2021 / 510

مذكرة حضور

املســتأنف  /إحســان ابراهيم محمد الخطيب من ســكان خان يونس القرارة
الغربيــة غــرب مركــز الرشطــة هويــة رقــم  939878542وكيلــه املحاميــان /
عى الدن ومروان عثامن
املســتأنف ضــده  /ســمري ابراهيــم محمــد الخطيــب مــن ســكان غــزة شــارع
الصناعــة بالقــرب مــن وزارة االرسى عــامرة حبيــب الطابــق الســادس هوية رقم
(( )962375655مجهول محل اإلقامة حاليا)

(مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل)
يف االستئناف رقم 2021 / 697
يف الطلب رقم2021 / 510

إىل املســتدعى ضــده /املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى
محكمة االستئناف بغزة باالستئناف املرقوم أعاه استنادا إىل ما يدعيه يف الئحة
اســتئنافه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة وحســب اختصاص محكمة االســتئناف
بغزة يف نظر هذا الطلب وعما باملادة  20من قانون أصول املحاكامت املدنية
والتجارية رقم  20لســنة  2001وبناء عى قرار الســيد قايض االســتئناف بغزة يف
الطلب رقم  2021/ 510بالسامح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم االثنــن بتاريــخ
 14/02/2022الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليــك إيداع جوابك
التحريري خال خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك أنك
إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف االستئناف واعتبارك حارض ًا.
صدر يف 2022/1/11
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
األستاذة :هناء مايض

ارتفــاع القــروض المتعرثة ُيعـــرض
المصــارف المحلية لمخاطــر ماليـة
رام الله-غزة /رامي رمانة:
تنــذر زيــادة حجــم القــروض
املتعــرة يف املصــارف املحليــة
مبخاطر مالية عدا عن تقليصاتها
لحجم التسهيات البنكية لألفراد
والــرشكات األمــر الــذي مــن شــأنه
سلبيا عى االقتصاد
أثرا
أن يرك ً
ً
الوطني ككل.
وتعــددت األســباب التــي تقــف
وراء تعــر القروض يف فلســطن،
أبرزها :اجتزاء السلطة من رواتب
موظفيهــا بذريعــة األزمــة املاليــة
وتداعيــات جائحــة كورونــا عــى
النشــاط االقتصــادي إىل جانــب
سوء استغال القرض عى النحو
املطلوب.
وبحســب بيانــات صــادرة عــن
ســلطة النقــد فــإن القــروض
املتعــرة بلغــت يف الســوق
الفلســطينية 448.1 ،مليــون
دوالر حتــى نهايــة الربــع الثالــث
للعــام املنــرم ،بزيــادة بنســبة
 % 2.1مقارنــة مــع الربــع الثــاين
وبنســبة  % 21.2عــى أســاس
سنوي.
وبينــت ســلطة النقــد أن القــروض
املتعــرة خــال الربــع الثالــث
 2020دون  390مليــون دوالر،
وذلــك ألســباب مرتبطــة بتعليــق
تســجيل القــروض تحــت بنــد
متعــر ،نظـ ًـرا إلجــراءات أعلنتهــا
ســلطة النقــد للتعامــل مــع جائحــة
كورونــا شــملت تأجيــل ســداد
أقســاط القــروض املســتحقة منــذ
مارس حتى أغسطس .2020
وبحســب ســلطة النقــد كان
النصيــب األكــرب للرشائــح املتعــرة
لألفــراد املتعريــن بنســبة ،% 50
عى حن توزعت النســبة املتبقية
إىل الــرشكات املقيمــة ونســبة % 8
لفئات أخرى.
وأكــد مديــر مركــز التجــارة
الفلســطيني (بــال تريــد) محمــد
ســكيك أن زيــادة حجــم القــروض
املتعــرة يعــرض املصــارف
التجارية إىل مخاطر مالية وهو ما
يدفــع بهــا إىل تقليــل التســهيات
البنكيــة والقــروض املمنوحــة
لبعــض القطاعات مثل املنشــآت
الصغــرية واملتوســطة أو الطلــب
منهــا ضامنــات أكــرب مقابل منحها
ً
قروضا جديدة.
وقال سكيك لصحيفة "فلسطن"
إن "اإلفــراط يف منــح التســهيات
االئتامنيــة املرتبطــة بقــدر كبــري
مــن املخاطــر أحــد األســباب التــي

يرتب عليها قروض متعرة".
وأشــار إىل أن القــروض املتعــرة
ارتفعــت يف فلســطن بســبب
تداعيــات جائحــة كورونــا واألزمــة
املاليــة التــي مــرت بهــا الســلطة
فضـ ًـا عــن حصــار االحتال لقطاع
غزة منذ  15عاما.
ولفــت ســكيك إىل أن أثــر التعــر
عــى املصــارف الفلســطينية مــا
ـدودا ،لكــن "التخــوف
زال محـ ً
مــن زيــادة قيمــة القــروض املاليــة
وعــدم قــدرة املقرضــن عــى
السداد مع األشهر املقبلة".
ووفقــا لدراســة حديثــة للصنــدوق
النقــد العــريب حــول القــروض
املتعرة ،فإن املصارف التجارية
ومؤسســات اإلقــراض األخــرى
تقــوم بتقديــم قــروض متويليــة
وتســهيات ائتامنيــة قصــرية
وطويلــة األجــل للمؤسســات
العاملــة يف الدولــة مــن أجــل
متويــل مشــاريعها ،إضافــة إىل
تقدميهــا القــروض الشــخصية
لألفــراد مــن أجــل متويــل
احتياجاتهم الشخصية.
وأوضحــت الدراســة أن املقــرض
يتعهد بتســديد أصل القرض إىل
جانــب خدمــة الديــن التي تشــمل
الفائــدة املرتبــة عليه والعموالت
األخــرى خــال فــرة زمنيــة محددة
يتــم االتفــاق عليهــا بــن جميــع
األطــراف ،لذلــك يقــوم املقــرض
عنــد تقديــم طلــب قــرض لتمويــل
املــرشوع بتقديــم ضامنــات
للبنــك الســرداد الديــن يف حالــة
توقفه عن السداد.

دولة فلسطن
السلطة القضائية
املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رشق خان يونس الرشعية االبتدائية

إعالن خصوم

أسباب متعددة
االختصــايص
واســتعرض
االقتصــادي د .نــور الديــن أبــو
الــرب ،أســباب تعــر األفــراد
واملؤسســات عــى تســديد
القــروض يف مواعيدهــا مــن
ضمنهــا انقطــاع عمــل املقــرض
املفاجــئ أو انخفــاض دخلــه أو
التزامــه بأكــر مــن قــرض أو رمبــا
تقاعده أو وفاته.
ومــن األســباب األخــرى -حســب
أبــو الــرب -إعــادة جدولــة القــرض
وارتفــاع معــدل الفائــدة بعــد
الجدولة ،أو عدم التزام املقرض
بتوجيهــات وإرشــادات البنــك،
وعــدم دراســة متابعــة ملفــات
القــروض بالشــكل الــكايف
واســتخدام القــروض لغري الغرض
الذي منح ألجله.
وبــن أبــو الــرب لصحيفــة
"فلســطن" أن تعــر القــروض
يــؤدي إىل تراجــع صــايف أربــاح
البنــوك التجاريــة ،ويتســبب بأثــر

عكــي عــى معــدل منــو الناتــج
الحيل اإلجاميل.
وأهــاب االختصــايص باملصــارف
تقليص أعداد القروض املتعرة،
بتحديــد أنــواع االئتــامن واألنشــطة
التــي ميكــن متويلهــا مــن قبــل
البنوك وتحديد آجالها وســقوفها
وحــدود الركــز االئتــامين ضمــن
رشوط ومعايري محددة.
وحــث املصــارف عــى تنفيــذ
عمليــات للمراجعــة الدوريــة
للقــروض مبــا ميثــل إجــراءات
احرازيــة لتجنــب زيــادة مخاطــر
القروض املتعرة ما يساعد عى
مبكرا.
اكتشاف مظاهر التعر
ً
يجــدر اإلشــارة إىل أن األزمــة
املاليــة العامليــة التــي شــهدها
العــامل عــام  2008نتجــت عــن
أزمــة القــروض املتعــرة لــدى
رشكات الرهــن العقــاري يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،إذ
أدى ذلــك إىل ارتفــاع أعباء الدين
نتيجة اإلفراط يف املديونية.

"جـودة البيئة" تبحــث
معاييــــــــر مؤسســـــة
المواصفات والمقاييس

غزة /فلسطن:
بحثــت وحــدة التخطيــط والتوعيــة يف ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة بغــزة،
معايري مؤسسة املواصفات واملقاييس.
وتخلــل اللقــاء الــذي جمــع ،أمــس ،املديــر العــام للتخطيــط والتوعيــة د.
منــذر ســامل ،ومديــر دائــرة املخترب واملقاييــس عطية الربش ،البحث يف
أبرز املعايري البيئية.
وبحــث اللقــاء القوانــن واألنظمــة التــي ُيســتند عليهــا يف العمــل والــدور
التكاميل بن املؤسسات.
وشــدد الــربش عــى أهميــة التعــاون بــن ســلطة امليــاه وجــودة البيئــة
ومؤسســة املواصفــات واملقاييــس ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق األهــداف
للطرفن لحامية البيئة والحفاظ عى سامة وصحة املواطن.
دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء
محكمة بداية خان يونس
يف الدعوى رقم 2021/298
يف الطلب رقم 2022/39

إىل املدعــى عليــه  /ماجــد فايــز مســلم أبــو جامــع مــن بنــي ســهيا وســكانها
ســابقا واملقيــم حاليــا داخــل الخــط األخــر ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا
اآلن يقتــي حضــورك إىل محكمــة رشق خــان يونــس الرشعيــة يــوم األحــد
املوافــق2022/2/27م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف الدعــوى
أســاس 2021/613م وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب واملرفوعــة
ضــدك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة ختــام ســامة ســليامن أبــو خاطــر مــن بنــي
ســهيا وســكانها وإن مل تحــر يف الوقــت املعــن يجــر بحقــك املقتــى
الرشعي لذلك صار تبليغك حسب األصول .وحرر يف 2022/1/24
قايض رشق خان يونس الرشعي
الشيخ /عبد الحميد شحدة زعرب

املستدعي /محمد حسن حسن املدهون
خان يونس  -أبراج حي األمل  -هوية رقم ()919525576
وكيله املحامي  /أحمد حسن حلس  -خان يونس البلد  -برج الجبور  -ط2
املســتدعى ضده/عبــد الكريــم محمــد حســن املدهون  -خــان يونس  -ابراج
حــي األمــل هويــة رقــم ( )400247771نــوع الدعــوى /إثبــات عقــد للصورية
وإثبات واقعة رشاء

إعالن تسجيل مركبة

يف القضية الدعوى رقم ()2021/298

أعل ــن أن ــا /محمــد خليــل عبــد الرحمــن نصــار م ــن س ــكان  /غــزة وأحم ــل هويــة
رقــم 908500432 /ع ــن رغبت ــي بتس ــجيل املركب ــة رق ــم3408502 /
م ــن ن ــوع /هونــداي موديــل 2008 /لــون /فــي وتحمــل شــايص رقــم /
 KMHJN81VP8U764983ورق ــم مح ــرك 7H785610 /واملســجلة
سـابق ًا باسـم املواطن  /عليه شكري نصار وتحمل هوية رقم 411761729
حيــث إننــي اشــريت املركبــة ســابق ًا وأرغــب بتس ــجيلها ع ــى اس ــمي ل ــدى
دائـرة ترخيـص غـزة ،فمـن لديـه اعـراض عى ذلـك عليـه أن يسـجل اعراضـه
ل ــدى الدائ ــرة املذكــورة التابع ــة ل ــوزارة النق ــل واملواصــات الفلســطينية،
خال عرشة أيام من تاريخ نرش هذا االعان.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل

إىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك
دعــوى (حقــوق) اســتنادا إىل مــا يدعــي يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك نســخة
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك الحضــور إىل
هذه املحكمة خال خمسة عرش يوما من تاريخ تبليغك هذه املذكرة كام
يقتي أن تودع قلم هذه املحكمة ردكم التحريري خال خمسة عرش يوما
مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكرة علام أنه قد تحدد لها جلســة 2022/2/9
م لنظــر الدعــوى ويكــون معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز
للمستدعي أن يسري يف دعواه حسب األصول .تحريرا يف 2022/1/23م
رئيس قلم محكمة بداية خان يونس

ورشة يف خان يونس
تبحث آلية عمل وحدة
المياه المهدورة

خان يونس /فلسطن:
نظمــت بلديــة خــان يونــس بالتعــاون مــع مصلحة مياه بلديات الســاحل
ورشة عمل لبحث آلية عمل وحدة املياه املهدورة يف املدة املقبلة.
وشارك يف الورشة التي عقدت يف مقر البلدية ،أمس ،رئيس البلدية
د .عــاء الديــن البطــة ،ومديــر دائــرة امليــاه والــرف الصحــي م .حاتــم
أبــو الطيــف ،ورئيــس وحــدة املياه املهدورة بالبلدية م .ســامة رشاب،
وممثلــون عــن مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل وممثلــون عــن مؤسســة
(.)WW.GVC
وأفاد البطة بأن املجلس البلدي أصدر قرا ًرا يف عام (2017م) بإنشاء
ـريا ألهميتهــا يف اســتخدام التكنولوجيــا
وحــدة امليــاه املهــدورة ،مشـ ً
الحديثــة يف مراقبــة الفاقــد الحقيقــي مــن خــال منذجــة واجهــات
تطبيقية محوسبة ضمن مفهوم عدادات التحكم املناطقية.
وأوضح خال كلمته أهمية هذه التطبيقات يف املساعدة يف تحليل
الفاقــد التجــاري يف جميــع مناطــق الضخ وعمــل تحليل للميزان املايئ
لــكل منطقــة والوقــوف عــى أســباب الفاقــد ووضــع تصــور لعمليــات
التدخل املفرضة لوضع الحلول الازمة.
وأكــد البطــة أن الوحــدة تعــد أحــد املشــاريع االبتكاريــة يف مراقبــة
وتطويــر شــبكة امليــاه مــن حيــث الفكــرة واملــواد املســتخدمة ألول مــرة
يف قطاع غزة.
مــن جهتــه ،أوضــح أبــو الطيــف مفهــوم امليــاه املهــدورة وأهدافهــا
اإلســراتيجية ضمــن رؤيــة مدينــة خان يونــس ،إضافة إىل عرض للفاقد
املايل واملايئ يف خان يونس لألعوام ( )2012-2016كنقطة أساس
لتبلور فكرة رضورة وجود وحدة املياه املهدورة.
واســتعرض أبــو الطيــف أيضــا امليــزان املــايئ حســب أنــواع الفاقــد وفــق
( ) IWA Moduleللعــام  2020والــذي أظهــر تحســنا يف متابعــة
الفاقــد رغــم جائحــة كورونــا إىل جانــب التعريف باملــرشوع وطرق إدارة
ملــف امليــاه يف مدينــة خــان يونــس وتكنولوجيــا ،ودراســة املخططــات
للمشــاريع املائيــة والتشــاور مــع االستشــارين واملمولــن حــول
الحاجات اإلسراتيجية يف قطاع املياه.
بدوره ،أوضح رشاب خال عرض مريئ آلية العمل يف الوحدة والتقدم
املرحــيل ألنشــطة العمــل واألنشــطة املنفــذة لتحقيــق االســتدامة يف
قطاع املياه وسط شح املوارد والكلفة املرتفعة لإلنتاج.
وذكــر رشاب أن املرحلــة املقبلــة ستشــهد طفــرة يف تنفيــذ الرؤيــة
الجديــدة للوحــدة وفــق تكنولوجيا ( )DMAsوالتي تهدف إىل التحكم
يف كميــات امليــاه التــي تصــل لألحيــاء املختلفــة مبــا يتناســب مــع
الطبيعة الدميوغرافية لتلك املناطق.
وشــدد عى أهمية دراســة حالة االشــراكات وتقييم العدادات ووضع
رؤية مســتقبلية لسياســة الصيانة واالســتبدال وتقنن حجم الفاقد مبا
يتواءم مع الفقر املايئ وغاء الطاقة بكل صورها.

ارتفاع الصادرات والواردات
من السلع المرصودة
يف نوفمرب المايض

رام الله /فلسطن:
أفــاد الجهــاز املركــزي لإلحصــاء بارتفــاع الصــادرات يف نوفمــرب بنســبة
 % 12مقارنــة مــع الشــهر الســابق ،كــام ارتفعــت بنســبة  % 27مقارنــة
مع نوفمرب  ،2020إذ بلغت قيمتها  148.5مليون دوالر أمرييك.
وأشار اإلحصاء ،يف تقرير ،أمس ،إىل ارتفاع الصادرات إىل األرايض
املحتلــة ســنة  1948خــال نوفمــرب  2021بنســبة  % 10مقارنــة مــع
الشــهر الســابق ،وشــكلت الصــادرات إىل "أرايض ال ــ% 84 ،"48
مــن إجــاميل قيمــة الصــادرات لشــهر نوفمــرب  .2021كــام ارتفعــت
الصــادرات إىل باقــي دول العــامل بنســبة  % 20مقارنــة مــع الشــهر
السابق .أما الواردات السلعية فارتفعت خال نوفمرب  2021بنسبة
 % 2مقارنة مع الشــهر الســابق ،كام ارتفعت بنســبة  41%مقارنة مع
نوفمرب  ،2020حيث بلغت قيمتها  635.1مليون دوالر أمرييك.
ويف الســياق ،ارتفعــت الــواردات مــن "أرايض ال ــ "48خــال ترشيــن
ثان  2021بنسبة  % 2مقارنة مع الشهر السابق ،وشكلت  54%من
إجــاميل قيمــة الــواردات لشــهر نوفمــرب مــن عــام  .2021كــام ارتفعــت
الواردات من باقي دول العامل بنسبة  % 2مقارنة مع الشهر السابق.
إىل ذلــك ،ســجل امليــزان التجــاري (الذي ميثــل الفرق بن الصادرات
والواردات) انخفاضا يف قيمة العجز بنسبة  % 1خال نوفمرب 2021
مقارنة مع الشهر السابق ،بينام ارتفع بنسبة  % 47مقارنة مع نوفمرب
 ،2020حيث بلغت قيمة العجز  486.6مليون دوالر أمرييك.
دولة فلسطن
السلطة القضائية
املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

املوضوع مذكرة تبليغ حضور

صادرة عن محكمة غزة الرشعية

إىل املدعــى عليــه /مهنــد عــادل عبــد الرحمــن الشــغنويب مــن غــزه وســكانها
ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن خــارج قطــاع غــزه يقتــي حضــورك إىل هذه
املحكمــة يــوم اإلثنــن املوافق 2022/2/28م الســاعة التاســعة صباحا وذلك
للنظر يف القضية أساس 2022/38م وموضوعها دعوى نفقه بنت ،والقضية
أســاس  2022/37م وموضوعهــا دعــوی نفقــه زوجــه ،واملقامــة عليــك من قبل
املدعيــة /دالل مــازن يونــس الشــغنويب مــن حتــا وســكان غزة وكيلتهــا املحامية
غادة النزيل وإن مل تحر يف الوقت املعن يجري بحقك املقتى الرشعي
لذلك جرى تبليغك بذلك حسب األصول وحرر يف 2022/1/24م.
قايض غزة الرشعي
محمد عديل الشاعر

عربي ودولي
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لجنة برلمانية ليبية تحث
عىل تغيري رئيس الوزراء

بنغازي /وكاالت:
قالــت لجنــة يف الربملــان املتمركــز يف رشق ليبيــا أمــس إن
عــى الربملــان اختيــار رئيــس وزراء مؤقــت جديــد للبــالد،
واستبعدت فرضية إجراء انتخابات جديدة قبل تسعة أشهر
عــى األقــل بعــد اإلخفــاق يف إجــراء انتخابــات عامــة كانــت
مقررة يف ديسمرب كانون األول.
ومــن املحتمــل أن ترفــض الفصائــل األخــرى تحــرك الربملــان
لإطاحــة بعبــد الحميــد الدبيبــة ،الــذي تــوىل املنصــب عــرب
عمليــة ســالم تدعمهــا األمــم املتحــدة ،يف حــني أن تأجيــل
االنتخابات قد يخيب آمال الليبيني الذين سجلوا أسامءهم
للتصويت.
كانــت الخطــة املدعومــة مــن األمــم املتحــدة تدعــو إلجــراء
انتخابــات برملانيــة ورئاســية يف  24ديســمرب كانــون األول،
لكــن االنتخابــات مل تتــم ،أثنــاء االســتعدادات للتصويــت،
تحت وطأة خالفات حول القواعد الحاكمة لها مبا يف ذلك
أهلية بعض املرشحني البارزين.
بعــد انهيــار العمليــة االنتخابيــة ،شــكل الربملــان لجنــة لوضــع
خارطــة طريــق سياســية للنظــر فيــام يتعــني القيــام بــه يف
املرحلــة التاليــة .ورفعــت اللجنــة تقريرهــا النهــايئ للربملــان
أمس الذي ينص عى أن األمر سيستغرق تسعة أشهر عى
األقــل للتحضــري النتخابــات جديــدة لتفــادي التزويــر وضــامن
األمــن .كــام اقرتحــت إجــراء تصويــت يف الربملــان اليــوم
الختيار رئيس جديد للوزراء.

سوريا وروسيا تبدآن تسيري
دوريات جوية مشرتكة
فوق األرايض السورية

موسكو /وكاالت:
نقلــت وكالــة إنرتفاكــس لألنبــاء عــن وزارة الدفــاع الروســية
قولهــا إن طائــرات عســكرية ســورية وروســية نفــذت دوريــات
مشــرتكة يف املجــال الجــوي عــى طــول الحــدود الســورية
أمس وإن البلدين يخططان لتسيري هذه الدوريات بانتظام.
وتضمــن مســار مجموعــة املقاتــالت الســورية والروســية
الطريان فوق مرتفعات الجوالن .وضمت املجموعة طائرات
مقاتلة ومقاتالت قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم.
وتتواجــد قــوات روســية عــى األرايض الســورية منــذ عــام
 2015حينــام تدخلــت للمســاعدة يف قلــب دفــة األحــداث
لصالح الرئيس بشار األسد.
وقــال شــهود ومصــادر مــن املعارضــة هــذا الشــهر إن طائــرات
روســية قصفــت مناطــق قــرب مدينــة إدلــب بشــامل غــرب
سوريا ،وهي آخر معقل تسيطر عليه املعارضة.

ً
جاهزا قبل السبت
وزير الخارجية :رد لبنان عىل مقرتحات الكويت سيكون

الحريـــري يعلن تعليـــق مشاركتـــه يف
الحياة السياسية وعدم خوض االنتخابات
بريوت /وكاالت:
قال الزعيم السني اللبناين البارز سعد الحريري
أمــس إنــه لــن يخــوض االنتخابــات الربملانيــة
املقبلــة وإنــه قــرر تعليــق مشــاركته يف الحيــاة
السياســية داعيــا حزبــه الســيايس لفعــل الــيء
نفســه .وقــال الحريــري يف كلمــة بثهــا التلفزيــون
"نحــن باقــون بخدمــة أهلنــا وشــعبنا ووطننــا ،لكن
قرارنا هو تعليق أي دور أو مســؤولية مبارشة يف
السلطة والنيابة والسياسة".
وطلب الحريري ،الذي توىل رئاسة الوزراء ثالث
مرات ،من حزبه تيار املســتقبل عدم الدفع بأي
مرشحني يف االنتخابات.
وشــغل الحريــري منصــب رئيــس الــوزراء ثــالث
مــرات منــذ أن ورث العبــاءة السياســية لوالــده
رفيق الحريري بعد اغتياله عام  .2005لكن رغم
أنــه ال يــزال يعــد الســيايس الســني صاحــب أكــرب
قاعدة شعبية يف طائفته فقد تضاءلت حظوظه
السياســية يف الســنوات االخــرية مــع إضعــاف
موقعه بسبب فقدان الدعم السعودي.
ولــدى وصولــه إىل لبنــان الخميــس ،عقــد
الحريــري سلســلة اجتامعــات مــع أعضاء يف تيار
املستقبل وكبار السياسيني اللبنانيني.
ويــأيت إعــالن الحريــري يف الوقــت الــذي يعــاين
فيــه لبنــان مــن أزمــة ماليــة وصفهــا البنــك الــدويل
بأنهــا واحــدة مــن أشــد األزمــات التــي ســجلها
العــامل اإلطــالق .وفشــلت النخبــة الطائفيــة يف
اتخــاذ خطــوات ملعالجــة األزمــة حتــى مع ســقوط
غالبية السكان يف براثن الفقر.
ويحكــم لبنــان نظــام طائفــي لتقاســم الســلطة
وتــوزع املناصــب عــى  18طائفــة معــرتف بهــا
رســميا ويتــوىل منصــب رئيــس الــوزراء ســيايس
سني.
ومل يــرح الحريــري عالنيــة بعــد بــأي أســباب
للمقاطعــة ،عــى الرغــم مــن أن مصــادر سياســية
تقول إنه أعرب عن ســخطه مام وصفه بأنه إعاقة
لجهوده السابقة للحكم.
وقــال نائــب رئيــس تيــار املســتقبل مصطفــى
علــوش لرويــرتز إنــه "أصبح من املعــروف اآلن...
أنــه لــن يرشــح نفســه" يف االنتخابــات الربملانيــة.
وقــال "ومــع ذلــك ،ال يــزال الباقــي قيــد املناقشــة
حتى اآلن".
وفازت جامعة حزب الله وحلفاؤها باألغلبية يف

المؤتمر الصحفي الذي عقده الحريري أمس ( أ ف ب )

انتخابات  2018ويأمل خصومها يف تغيري هذا
الوضــع يف التصويــت املقــرر إجــراؤه يف مايــو
أيــار .وتقــول الــدول الغربيــة إن االنتخابــات يجب
أن تتم يف موعدها.
من جهته قال الزعيم الدرزي الســيايس اللبناين
وليــد جنبــالط إن قــرار الحريــري عــدم خــوض
االنتخابــات الربملانيــة املقبلــة وتعليــق دوره يف
الحيــاة السياســية "يعنــي إطــالق يــد حــزب اللــه
واإليرانيني" ،عى حد تعبريه.
مقترحات الكويت
مــن جهــة ثانيــة قــال وزيــر خارجيــة لبنــان عبــد الله
بوحبيــب للصحفيــني أمــس إن بــالده ســريد عــى
إجــراءات بنــاء الثقــة التــي قدمتهــا الكويــت قبــل
يوم السبت.
وقالــت مصــادر دبلوماســية لرويــرتز أول مــن
أمــس إن املقرتحــات التــي قدمهــا وزير الخارجية
الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل األزمة مع بعض
دول الخليــج تشــمل االلتــزام باتفــاق الطائــف
الــذي أنهــى الحــرب األهليــة اللبنانيــة عــام 1989
وتنفيــذ قــرارات مجلــس األمن وإجراء االنتخابات
يف موعدها.
وأضافــت املصــادر أن املقرتحــات شــملت
أيضــا تشــديد الرقابــة عــى الصــادرات للخليــج
ملنــع تهريــب املخــدرات والتعــاون بــني األجهــزة
األمنية.

يف غضــون ذلــك اجتمع مجلــس الوزراء اللبناين
أمس للمرة األوىل منذ أكتوبر ترشين األول بعد
أن أنهــى حــزب اللــه مقاطعتــه لجلســاته ،لكــن مــع
اعــرتاض الجامعــة القويــة عــى مــرشوع املوازنــة
وهو البند األسايس عى جدول األعامل.
وأعــرب رئيــس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت عن
أملــه يف أن "تتعــاون الحكومــة بــروح املســؤولية
بعيــدا عــن أي خالفــات وأن ننطلــق مــن أن النــاس
مل تعــد تتحمــل املناكفــات وملــت الخالفــات
وتريد عمال منتجا وتعاونا بني الجميع النتشالها
مام هي فيه من أزمات ومخاطر".
ودفــع الخــالف بشــأن التحقيــق يف انفجــار مرفــأ
بــريوت عــام  2020حــزب الله وأقرب حلفائه إىل
مقاطعة الحكومة.
لكــن انتقــاد املوازنــة يشــري إىل وجــود صعوبــات
يف املستقبل.
واعــرتض أكــرب حــزب مســيحي يف لبنــان وهــو
التيــار الوطنــي الحر الذي أسســه الرئيس ميشــال
عــون ،عــى بنــد يف مــرشوع املوازنــة مينــح وزيــر
املالية اإلذن بتحديد سعر الرف.
وفقــدت اللــرية أكــر مــن  90باملئــة مــن قيمتهــا
منــذ انــزالق لبنــان إىل األزمــة املاليــة يف عــام
 .2019وال يــزال ســعر الــرف الرســمي 1500
لــرية للــدوالر فيــام تتغــري العملــة يف الســوق
املوازية وسجلت أكر من  23ألفا أمس.

ديب /وكاالت:
قالــت اإلمــارات أمــس إنهــا صــدت
هجومــا صاروخيــا آخــر للحوثيــني
يف أعقــاب هجــوم دام تعرضــت
لــه الدولــة الخليجيــة قبــل أســبوع
فيــام يشــكل اســتهدافا مــن جانــب
الجامعــة املتحالفــة مــع إيــران
لصــورة اإلمــارات كمركــز ســياحي
وتجاري آمن يف املنطقة.
وقالــت جامعــة الحــويث اليمنيــة،
التــي تقاتــل تحالفــا تقــوده
الســعودية ويضــم اإلمــارات ،إنهــا
تريــد لإمــارات أن تتكبــد مثنــا
باهظــا لدعمهــا املجموعــات
املســلحة التــي تقــف يف وجــه
مســاعي الحوثيــني للســيطرة عــى

مناطق غنية بالنفط.
وشــن الحوثيــون هجــامت متكــررة
عــرب الحــدود عــى الســعودية
باســتخدام صواريــخ وطائــرات
مســرية .ويف  17ينايــر كانــون
الثاين ،صعدت الجامعة من حدة
املواجهــة بهجــوم غــري مســبوق
عى اإلمارات.
وقالــت وزارة الدفــاع اإلماراتيــة
إنهــا اعرتضــت ودمــرت صاروخــني
باليســتيني أمــس دون أن يســفر
ذلــك عــن ســقوط ضحايــا .وذكرت
أن شــظايا الصاروخــني ســقطت
يف مناطــق متفرقــة حــول أبوظبــي
وإنها تتخذ تدابري رضورية لحامية
أراضيها من الهجامت.

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات
مراقب الرشكات

إعالن للعموم

يعلن السيد مراقب الرشكات – املحافظات الجنوبية بان رشكة أبو العوف اخوان
لالســكيمو واملرطبــات واملســجلة لدينــا كرشكــة تضامــن تحــت رقــم
 563418383بتاريــخ  1993/01/27تقدمــت بطلــب لتحويل الرشكة من
رشكــة تضامــن إىل رشكــة ذات مســؤولية محــدودة وســيتم اتخــاذ اإلجــراءات
القانونيــة واإلداريــة الالزمــة إلمتــام عمليــة التحويــل وذلــك بنــا ًء عــى قــرار
الجمعية العامة للرشكاء بتاريخ 2021/12/2لذا تم اإلعالن وتبليغ العموم
بخصــوص قــرار التحويــل وســيتم نــرش قــرار التحويــل يف حــال االنتهــاء مــن
إجراءات التحويل وفق األصول القانونية واإلدارية
تحرير ًا يف2021/12/20 :م
مراقب الرشكات

وقــال املتحــدث العســكري باســم
جامعــة الحــويث أمــس إن الجامعــة
أطلقــت صواريــخ بالســتية مــن
طــراز "ذو الفقــار" عــى قاعــدة
الظفــرة الجويــة يف أبوظبــي التــي
تســتخدمها الواليــات املتحــدة،
إىل جانــب "أهــداف حساســة"
أخــرى .وأضــاف أن الجامعــة
أطلقــت طائــرات مســرية باتجــاه
ديب .وقــال املتحــدث العســكري
يحيــى رسيــع إن الجامعــة "تجــدد
نصحهــا للــرشكات األجنبيــة
واملســتثمرين يف دويلــة اإلمــارات

دولة فلسطني
سلطة األرايض
اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

ُيعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيد /جــاد اللــه
عبــد الجليــل حميــدان أبــو خوصــة ويحمــل هويــة رقــم 913160735 /لنقــل
ملكيــة مــا مســاحته ( 547م )2يف القســيمة رقــم  488مــن القطعــة 978
السمه والتي آلت إليه بالرشاء من السيد /صربي سليامن حامد أبو خوصة
والتي آلت إليه بالرشاء من السيدة /زهرة محمد محمود شموط املتعاقدة
مع سيادة الحاكم العام يف حينه
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك
الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا  15يوم ـ ًا مــن تاريــخ هــذا
اإلعالن وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
التاريخ2022/1/17 :م
م .حسن جواد الرسحــي
مدير عام أمالك الحكومة

تونس /وكاالت:
أعلنت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئايس التونيس ،وأقرب
مستشاري الرئيس قيس سعيد استقالتها من منصبها بسبب
"اختالفــات جوهريــة يف وجهــات النظــر" املتعلقــة مبصلحــة
البالد.
وكانت عكاشة أقرب مساعدي سعيد منذ وصوله إىل السلطة
يف فــوز ســاحق عــام  2019وخــالل تحركاتــه يف يوليــو متــوز
املــايض التــي شــملت تعليــق عمــل الربملــان وتــويل الســلطة
التنفيذية فيام يصفه معارضوه باالنقالب.
وكتبــت عكاشــة عــى صفحتهــا مبوقــع فيســبوك دون الخــوض
يف تفاصيل "قررت تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية
من منصب مديرة الديوان الرئايس بعد ســنتني من العمل...
أمــام وجــود اختالفــات جوهريــة يف وجهــات النظــر املتعلقــة
مبصلحة (تونس) الفضى أرى من واجبي االنسحاب".
ومل يصدر بعد تريح أو تأكيد رسمي الستقالتها.
وقــال مصــدر ســيايس لرويــرتز "الخــالف ســببه دعــم الرئيــس
لقرار وزير داخليته بإحالة ست قيادات أمنية كربى ،من بينها
رئيس سابق لجهاز املخابرات ،إىل التقاعد الوجويب".
ويصف مسؤولون يف الحكومة التونسية ودبلوماسيون أجانب
وموظفــون ســابقون يف الرئاســة عكاشــة بأنهــا أقــرب مستشــار
لســعيد وأكــر مــن يثــق بــه منهم وأن كل التعامــالت معه تقريبا
تتم من خاللها.
واستقال عدة مستشارين كبار أيضا من العمل مع سعيد منذ
انتخابه دون أن يستبدل أيا منهم.
وأثــار اســتيالء ســعيد عــى ســلطات واســعة وخططــه املعلنــة
إلعــادة صياغــة الدســتور الشــكوك إزاء النظــام الدميقراطــي
يف تونــس القائــم منــذ نحــو عــرشة أعــوام وعرقــل ســعي البــالد
للحصول عى خطة إنقاذ دولية ملاليتها العامة.
وأطلــق الرئيــس مشــاورات عامــة عــرب اإلنرتنــت قبــل صياغــة
دســتور جديــد يقــول إنــه سـ ُـيطرح لالســتفتاء ،لكنــه مل يجلــب
أطرافــا رئيســية مــن السياســيني أو املجتمــع املــدين إىل
العملية.
ومع أن إجراءاته حظيت بدعم واســع عى ما يبدو يف البداية
بــني التونســيني املتعبــني مــن الركــود االقتصــادي والشــلل
عرب زعامء سياسيون عن معارضة متزايدة.
السيايس ،فقد َّ
ووعــد ســعيد بالحفــاظ عــى الحقــوق والحريات املكتســبة يف
انتفاضة  2011التي جلبت الدميقراطية إىل البالد وأشعلت
فتيــل الربيــع العــريب ،لكــن منتقديــن يتهمــون قــوات األمــن
باستخدام أساليب أكر عدوانية بحق املعارضني.
ويقــول مانحــون غربيــون رئيســيون يف محادثــات خاصــة إن مــن
املستبعد أن يحصل سعيد عى املساعدة الدولية املطلوبة
لتمويــل امليزانيــة ومدفوعــات الديــون بــدون نهج ســيايس أكر
شموال أو اتفاق واسع عى اإلصالحات االقتصادية.

قوات كردية :استسالم 300
من مقاتيل تنظيم الدولة
يف سجن بشمال سوريا

اإلمـــارات تعتـــرض صاروخيـــن يف هجوم
للحوثييــن عىل مركز األعمــــــال بالمنطقـــــة
مبغادرتهــا كونهــا أصبحــت غــري
آمنــة" ،مضيفــا أن الجامعــة
مســتعدة "ملواجهــة التصعيــد
بالتصعيد".
وشــن التحالــف األســبوع املــايض
رضبــات جويــة أســفرت عــن وقــوع
قتــى يف اليمــن ،وقــال إنهــا كانــت
تهدف إىل شل قدرات الحركة يف
رصاع ُينظر إليه إىل حد كبري عى
أنــه حــرب بالوكالــة بــني الســعودية
وإيران.
وحثــت الســفارة األمريكيــة ،يف
تحذيــر أمني نادر يخص اإلمارات،

استقالة مديرة ديوان
الرئاسة التونسية بسبب
"اختالفات جوهرية"

مواطنيهــا أمــس عــى "الحفــاظ
عــى مســتوى عــال مــن الوعــي
األمني".
ويعــد الهجــوم الــذي وقــع أمــس
ثــاين هجــوم عــى أرايض اإلمارات
منــذ الهجــوم الــذي اســتهدف
األســبوع املــايض مســتودعا
للوقــود يف العاصمــة أبوظبــي مــام
أســفر عــن مقتــل ثالثــة أشــخاص
وإشعال حريق بالقرب من مطارها

الــدويل .وقال جيمس سوانســتون
من كابيتال إيكونوميكس إن وقوع
املزيــد مــن الهجــامت قد تتســبب
يف انزعــاج الســائحني الذيــن
يخططــون للســفر يف رحــالت إىل
اإلمــارات ،مضيفــا أن أي رضبــة
كبــرية ملنشــآت إنتــاج النفــط يف
الدولــة العضــو يف منظمــة أوبــك
ستشــكل خطــرا جســيام عــى منــو
الناتج املحي اإلجاميل.

دمشق /وكاالت:
قالــت قــوات ســوريا الدميقراطيــة التي يقودهــا األكراد
وتدعمهــا الواليــات املتحــدة يف بيــان إن  300مــن
مقاتي تنظيم الدولة كانوا قد احتلوا سجنا يف شامل
ســوريا منــذ الخميــس املــايض استســلموا للقــوات
أمس.
وشــن التحالــف الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة عــدة
رضبــات جويــة ضــد مقاتــي التنظيــم الذيــن فــروا إىل
املنطقة.

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحي

دولة فلسطني
وزارة
الحكم املحي

إع ـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غـ ـ ـ ـ ــزة

إعـ ـ ـ ـ ـ ــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غ ـ ـ ـ ــزة

باملصادقة عىل املخطط التفصييل للشارع رقم ()13186

منطقة تنظيم -خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا
قد قررت بجلستها رقم  2021/26املنعقدة بتاريخ 2021/9/1التصديق
النهــايئ عــى املخطــط التفصيي ملســار الشــارع رقــم ( )13186ضمن حي
الكتيبــة بعــرض ( )8مــرت بــدون ارتــداد يف الجزئية املحصورة بني الشــارع رقم
( )13041والشارع رقم ( )13077وبعرض ( )6مرت بدون ارتداد يف الجزئية
املحصورة بني الشــارع رقم ( )13077والشــارع رقم ( )128واملار بالقســائم
( )23-20-19مــن القطعــة ( )44الســابق إيداعــه لالعــرتاض مبوجــب
اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة والــذي نــرش يف جريــديت (فلســطني -
واالســتقالل) بتاريــخ  2021/7/24كــام قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا
املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا
اإلعالن يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب
وذلك وفقا لنص املادة ( )18من قانون تنظيم املدن.
اللجنة املركزية لالبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

بإيداع مخطط تفصييل

للشارع رقم ( )14080والشارع رقم ()14092

منطقة تنظيم :خانيونس
قانون تنظيم املدن رقم ( )28لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة بجلســتها رقــم
 2021/15املنعقــدة بتاريــخ  2021/6/2عــن إيــداع املخطــط التفصيــي
ملســار الشــارع رقــم ( )14080بعــرض ( )10مــرت بــدون ارتــداد واملحصــور بــني
الشارع رقم ( )15والشارع رقم ( )3ومسار الشارع رقم ( )14092بعرض ()10
مــرت بــدون ارتــداد واملحصــور بــني الشــارع رقــم ( )15والشــارع رقــم ()14080
واملــار بالقســائم ( )27-26-25-24مــن القطعــة رقــم ( )42لالعــرتاض خــالل
مــدة ســتني يومــا مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع
االطــالع عــى خارطــة املــرشوع مجانــا خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم
االعرتاضات عليه إىل مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم ببلدية خانيونس
((وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ)).
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

الثالثاء  22جمادى اآلخرة 1443هـ  25يناير /كانون الثاني Tuesday 25 January 2022

هدفها إشاعة الرحمة في القلوب

مبادرات شبابية تحنو على الفقراء من قسوة المنخفضات الجوية
مساعدة أنفسهم وحمايتها من مياه األمطار المتسربة عليهم من
غزة /هدى الدلو:
تقو حواســه على اســتيعاب المشــاهد في أثناء تجوله بين أزقة كل مكان ،ووالدتهم ليس بوســعها إال وضع بعض األوعية لتلتقط
لم َ
المخيــم ،كان أصعبهــا لبيت مســقوف مــن ألواح الصفيــح "الزينكو" الميــاه خشــية ابتــالل الفــراش ،تحاول أن تحيــط أبناءها بيــن ذراعيها
الممتلئة بالثقوب ،وبداخله أطفال من ذوي اإلعاقة ال يستطيعون لتشعرهم بالدفء الذي هو منالهم.

اجتمــع زهــر مالخــة برفقــة  10شــباب آخريــن مــن أبنــاء
مخيــم املغــازي إلطــالق مبــادرة فرديــة تطوعيــة إلغاثــة
األرس املتعففــة مــن تــرسب ميــاه األمطــار يف ظــل سلســلة
املنخفضات الجوية التي ترضب املنطقة هذه األيام.
يقول لصحيفة فلسطن" :يف هذه املبادرة التي انطلقت
مــن نابــع املســئولية االجتامعيــة وبشــكل تلقــايئ لتقديــم
العــون لتلــك البيــوت ،عملنــا عــى التواصــل مــع عــدة
جهــات لحــر املنــازل وتقديــم العــون لهــا قــدر املســتطاع
واملســاهمة يف درء الــرضر الــذي يتعــرض لــه البيــت مــن
جراء املطر".
ويضيــف أن املبــادرة تعــرب عــن التكافــل االجتامعــي،
وطلبــا لرضــا الله وحســن
"وشــعور املســلم بأخيــه املســلم،
ً
الثــواب ،خاصــة أن اللــه يف عــون العبــد مــا كان العبــد يف
عون أخيه".
ويشر مالخة إىل أن املبادرة جاءت يف ظل انتشار البيوت
البســيطة املســقوفة باإلسبســت وألــواح الصفيــح ،والتــي
تــرضر بفعــل تقــادم عمرهــا الزمنــي أو أرضار طارئــة تســمح
للميــاه بالوصــول إىل البيــت وإفســاد أثاثــه ومحتوياتــه عــدا

عــن ســامحها بوصــول تيــار هــوايئ شــديد الــربودة يــرضب
صدور األطفال ً
ليال وميلؤها باألمراض.
ويوضــح أن أفــراد هــذه األرسة التــي يقــدر عددهــا باملئــات
هــي إمــا محــدودة الدخــل وبالــكاد تكفــي نفســها طعــام يوم
وليلــة وإمــا تســرتها جــدران ترضبهــا الرطوبــة ليــس لهــم
معيل.
يعيــش الفقــراء يف غــزة ظرو ًفــا مأســاوية بســبب البطالــة
يؤمــن لهــم حيا َتهــم ومعيشــهم
وعــدم التوفــر عــى دخــل ّ
اليومي.
وزادت نســبة الفقــر يف غــزة حســب آخــر أرقــام جهــاز
اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني مــن  % 38.8يف ســنة
ـبب هــو
 2011ليصــل إىل  % 53.0يف ســنة  .2017السـ ُ
الحصــار الــذي أغلــق املنافــذ أمــام الغزيــن وحرمهــم مــن
العمــل والنهــوض بحياتهــم االقتصاديــة ،كــام أجــرب اآلالف
مــن العائــالت عــى العيــش تحــت خـ ّـط الفقــر ويف بيــوت
منهكة تنتظر املساعدات من أجل إطعام أطفالها.
ويسعى أعضاء الفريق التطوعي ملواصلة العمل باملبادرة
تبعــا لحاجــة األرس والظــروف التي
ضمــن مســارات مختلفــة ً

يفرضهــا واقــع الحيــاة يف قطاع غزة" ،بهدف ترســيخ معاين
التكافــل االجتامعــي وتيســر وتفريــج كربــات النــاس ولــو
بــيء مؤقــت ،وملــا لذلــك من أثر معنــوي كبر يف نفوس
ذوي الحاجة".
إشاعة الرحمة في القلوب
ويوضح مالخة أن إغاثة امللهوف تحيي يف القلوب معاين
الرحمة والخر ويشجع الجميع عى العطاء وحسن العمل
وتــرك األثــر الطيــب يف املجتمــع ،خاصــة بعــد مناشــدات
قرأهــا عــرب موقــع فيســبوك للتواصــل االجتامعــي ،وشــدة
حاجة بعض البيوت باملخيم املمتلئ بالبسطاء والفقراء.
ومــن التحديــات التــي واجهتهــم أن املخيــم واحتياجــات
النــاس تحتــاج لجهــد أكــرب وحلــول أوســع" ،وهــذه دعــوة
للخريــن بتوفــر املزيــد مــن املعونة وحلول الدامئة وليس
مؤقته لبعض األرسُ ،
كل مبا يستطيع".
أما الشــاب أمجد كالب مســؤول فريق "املغازي الشــبايب"
فقــد أثــرت فيــه مشــاهد ألطفــال يف أثنــاء عودتهــم مــن
مدارســهم األســبوع املــايض ،لينطلــق فريقــه التطوعــي
إلطــالق مبــادرة آنيــة توفر بــاص مجاين للمدارس املوجودة

يف املناطق الحدودية.
ويبن أن فريقه يعمل خالل فرتة املنخفضات عى تنفيذ
عدة نشاطات أخرى كتوزيع النايلون ،والحرامات الشتوية
عــى األرس الفقــرة ،الف ًتــا إىل أن املنخفضات التي توالت
عــى غــزة "كشــفت عــورة األرس املتعففــة التــي تســرتها
الجدران ،أبانت شدة احتياجاهم لإلغاثة يف ظل الظروف
الصعبة التي يعاين منها القطاع".
باص الدفا
يف حــن أطلــق هــالل أبــو جحجــوح ،وهــو متطــوع يف تكيــة
أبنــاء النصــرات ،مبــادرة "بــاص الدفــا" ضمــن سلســلة
مبــادرات مجتمعيــة تطوعيــة مــن أجــل شــتاء دافــئ لــأرس
املحتاجة يف املناطق النائية والعاملن يف الليل.
ويقــول إنــه اســتلهم الفكــرة مــن مجموعــة مــن الشــباب
املــري الذيــن يعملــون عــى توزيــع شــوربة العــدس
الساخنة ألشخاص بال مأوى ومن يسكنون بعض املناطق
العشوائية.
ـددا ال بــأس بــه مــن العائالت املســتورة اســتفاد
ـ
ع
ويبــن أن
ً
من هذه املبادرة إىل جانب العرشات من العاملن الذين

يعودون عى منازلهم ً
ليال وال يجدون مواصالت تقلهم.
ويضيــف أن "بــاص الدفــا ينفــذ ضمــن العديــد مــن
املبــادرات الخريــة لتكيــة أبنــاء النصــرات التــي تعمــل
بشــكل رئيــس عــى توزيــع الوجبــات الغذائيــة يومــن يف
األســبوع الواحــد ويســتفيد منهــا نحــو  450عائلــة ،إىل
جانب توزيع األدوية واألدوات الطبية عى الفقراء".
ويأمــل أن تســتمر هــذه املبــادرة مــن أجــل خدمــة الفقــراء
واملحتاجن والوقوف يدا بيد مع أهل الخر واملحسنن
لسد حاجات الناس.
وتعــاين غــزة مــن ارتفــاع نســبة البطالــة بســبب الظــروف
االقتصاديــة الصعبــة والحصــار املفــروض منــذ عــام
 2007عــى القطــاع .إذ أغلقــت جميــع منافــذ فــرص
خاص ًة املجالن التجاري
العمــل يف مختلــف املجــاالتّ ،
والصناعي ،وال ميلك املواطنون ً
دخال يســاهم يف ســر
العجلــة االقتصاديــة .ذكــر اإلحصــاء املركــزي ً
أيضــا بــأن
ً
نســبة البطالــة يف غــزة ارتفعــت نحــو  % 52خاص ـة يف
صفــوف خريجــي الجامعــات الذيــن مل يجــدوا فرص عمل
لعولِ أرسهم.

مرضى الربو ..ليالي الشتاء الباردة عدو جهازهم التنفسي

غزة /مريم الشوبيك:
مجــرد أن تعلــن األرصــاد الجويــة عنــد دخــول منخفــض بــارد األرايض
الفلســطينية ،تبــدأ رانيــا رشاب اســتعداداتها لتحصــن نفســها مــن
اشــتداد أعــراض مــرض الربــو الــذي تعانيــه منــذ طفولتهــا ،تجاهــد
نفسها بعدم مغادرة بيتها إال يف الحاالت الرضورية.
فصال الشــتاء والربيع هام عدوان لرشاب ،تواجه فيهام أزمة تنفســية
عاليــة تــؤرق ليلهــا ،وتؤثــر يف طاقتهــا الجســامنية ،والتــي تدفعهــا إىل
تأجيــل كل أعاملهــا املنزليــة ،واليوميــة التــي تتعلــق بتدريس أطفالها
ومتابعتهم.
تخىش رشاب الجلوس يف مكان فيه مدفأة ،حتى ال تصاب بالتهاب
يف شــعبها الهوائيــة ،بســبب االنتقــال املفاجــئ مــن مــكان دافــئ إىل
آخــر بــارد ،وال تنقطــع طــوال مــدة الشــتاء عن اســتخدام بخاخات الربو
للتخفيف من أعراض املرض.
تقــول رشاب لـ"فلســطن"" :يبــدو أن طفلتــي ذات الخمــس ســنوات
ورثــت الربــو منــي ،فبمجــرد حلــول الليــل أصــاب بالتوتــر والقلــق
عليهــا بســبب الســعال املتواصــل املصحــوب بصفــر ،يجعلهــا تنــام
يوميــا للهــواء البــارد وهــي يف طريقهــا
بصعوبــة بالغــة ،ألنهــا تتعــرض ًّ
إىل الروضة".
نوبات ضيق تنفسية
يعرف اختصايص أمراض الصدرية والباطنة د .أحمد الربيعي مرض
الربــو بأنــه التهــاب تحســي يف الشــعب الهوائيــة ،ويحــدث عــى
شكل نبوات ضيق تنفس ،وسعال مع صفر يف أثناء التنفس.

Felesteensociety

f.Community

ويبــن د .الربيعــي لـ"فلســطن" أن الربــو يصيــب الذكــور أكــر مــن
اإلنــاث يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ،ومــن عمــر  20عامــا يصيــب
الذكور واإلناث عى حد ســواء ،وبعد عمر  40عاما نســبة الســيدات
فيه أكرب من الرجال.
ويوضــح أن الوراثــة تعــد ســببا رئيســا لإلصابــة بالربــو وال ســيام إن وجد
تاريــخ عائــي ملــرض الحساســية ،والجيــوب األنفيــة ،وهنــاك أســباب
مســتحدثة تتعلــق بالعوامــل البيئيــة ،والتلــوث ،والتعــرض ملــواد
التنظيف ،والدهان ،والعمل يف تربية الطيور ،وغرها من األسباب.
ويشــر الربيعــي إىل أن الربــو تظهــر أعراضــه منــذ الــوالدة ،مــع أول
إصابــة لطفــل بالتهــاب فرويس يف الشــعب الهوائيــة ،وتختلف حدة
األعراض وشدتها من طفل آلخر.
أعراض الربو
وعــن أعــراض الربــو ،يذكــر أنــه يبــدأ بســعال مــع بلغــم أبيــض أو أصفــر
اللــون ،وضيــق يف التنفــس مــع صفــر ،وتشــتد األعــراض مــع ســاعات
الليل ،والفجر.
ويحتاج مرىض الربو إىل عالج مكثف دائم ،إذ يلفت الربيعي إىل أن
املريض يبدأ باســتخدام موســع الشــعب الهوائية لتخفيف من شــدة
األعــراض وليــس العــالج الوحيــد ،باإلضافــة إىل تبخــرات كورتيــزون،
وأدوية أخرى تتفاوت حسب األعراض وشدتها من مريض آلخر.
وينبــه إىل أن مــرىض الربــو يعانــون اشــتداد املرض مع تغر الفصول،
وال ســيام فصــي الشــتاء ،والربيــع ،بســبب الهــواء البــارد ،وحبــوب
اللقاح من أزهار والتي تسبب الحساسية لهم.

محاذير ونصائح
وينصــح اختصــايص أمــراض الصدريــة والباطنــة مــرىض الربــو بتجنب
التعرض للدخان ،والغربة ،ومواد التنظيف ،واالبتعاد عن السكريات
التــي تضعــف مــن مناعــة الجســم ،والبعــد عــن التوتــر ،ورشب كميــة
كافية من املاء وال سيام يف فصل الشتاء.
ويحــذر مــن تنــاول األطعمــة املالحــة ،والحريفــة ليــال ،والتــي تســبب
يف جفــاف الحلــق مــع قلــة رشب املــاء ،والتــي تصيــب مــرىض الربــو
بالتهاب يف الشعب الهوائية.
ويحث الربيعي املريض عى لبس الكاممة عند تنظيف البيوت من
يوميــا ،وتغيــر
الغــربة ،وتعريــض الفــراش واألغطيــة ألشــعة الشــمس ً
الرشاشــف ،واملالبــس عــى الدوام لرتاكــم حرشة العث عليها والتي
تهيج الشعب الهوائية.
واملرشوبــات الدافئــة التــي تقــوي املناعــة ،مــع االبتعــاد عــن مصــادر
التوتــر ،والعصبيــة ،واملتابعــة الجيــدة مــن الطبيــب االختصــايص،
وااللتــزام باســتخدام البخاخــات بطريقــة صحيحــة ،كلهــا تجنــب
املــرىض مــن اإلصابــة بأعــراض حــادة للربــو ،وكذلــك االبتعــاد قــدر
اإلمــكان عــن فــرص االنتقــال مــن مــكان الدافــئ إىل بــارد برسعــة دون
رشب املاء ،أو غسل الوجه باملاء قبل الخروج ،بحسب اختصايص
الصدرية والباطنة .ويؤكد أن تطعيم اإلنفلونزا يجب أن يحصل عليه
مريــض الربــو ســنويا ،وينصــح بأخــذ تطعيم كورونا رغم أن الدراســات
العلميــة أثبتــت أن مــرىض الجهــاز التنفــي يف حالــة إصابتهــم
بفروس كورونا تكون األعراض خفيفة وتكاد ال تذكر.

ليصلك جديدنا ،اشترك في مجموعة فلسطين  -منوعات على واتس آب من خالل الكود

أخبار وتتمات
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السلطات الليبية تفرج
عن ً 13
فلسطينيا
الجئا
ًّ
بعد احتجازهم ساعات

تقرير إسرائيلي :األوضاع األمنية
في الضفة على وشك الغليان
النارصة /األناضول:
حــذر تقريــر اســرتاتيجي إرسائيــي ،مــن أن األوضــاع
األمنيــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة "عــى وشــك
الغليــان يف ظــل ضعــف الســلطة" يف رام الله ،وتزايد
اإلحباط لدى الجيل الفلسطيني الجديد.
جــاء ذلــك يف تقريــر ملعهــد دراســات األمــن القومــي
اإلرسائيــي التابــع لجامعــة (تــل أبيــب) ،نــره أمــس،
وأرســل نســخة عنــه إىل رئيــس االحتــالل "يتســحاق
هرتسوغ" ،بحسب قناة "كان" الرسمية.
واعتــرب التقريــر أن مشــكلة (إرسائيــل) االســرتاتيجية
تتمثــل يف االبتعــاد عــن الحــل الســيايس للــراع
اإلرسائيــي الفلســطيني مــن خــالل التنصــل مــا
يســمى "حــل الدولتــني" ،والســعي إىل "كســب
الوقــت" وتأجيــل القــرارات اإلســرتاتيجية يف الشــأن
الفلســطيني .وأضــاف أن هــذا الواقــع "يعنــي انزالقــا
بطيئــا وغــري محســوس تقريبــا إىل واقــع دولــة واحدة"،
(تضــم الفلســطينيني واإلرسائيليــني) مــا يهــدد الفكــرة
الصهيونية".
ويرفــض االحتــالل مــا يســمى "حــل الدولــة الواحــدة
ثنائيــة القوميــة" ويعتــربه خطــرا اســرتاتيجيا يهــدد
وجوده ،نتيجة التفوق الدميوغرايف الفلسطيني.

الحركة الطالبية ...

عميــد شــؤون الطلبــة عنــان األتــرية ونائب رئيس
الجامعة غسان الخطيب.
وأوضح عويضات أن نحو  200طالب يشاركون
يف االعتصام من جميع الحركات الطالبية.
ودعــا منشــق الكتلــة اإلســالمية إدارة الجامعــة
لاللتــزام باالتفاقيــات املوقعــة مــع الطلبــة،
والتخفيــف مــن الــرر الواقــع عليهــم نتيجــة
الربد.
ويقــي الطــالب املعتصمــون وقتهــم بتنفيــذ
عــدة أنشــطة يوميــة مــن بينهــا حلقــات لقــراءة
القــران وعــروض وثائقيــة وأفــالم ومناقشــة كتب
واستقبال أهايل أرسى.
واتهــم الطــالب املعتصمــون إدارة الجامعــة

ولفت التقرير إىل أن العوامل الرئيسة التي تقود إىل
"واقــع الدولــة الواحــدة" هــي غيــاب األفــق الســيايس،
وضعــف الســلطة يف رام اللــه "كريــك يف تســوية
مســتقبلية" ،والبنــاء يف املســتوطنات خــارج الكتــل
االســتيطانية ويف البــؤر االســتيطانية غــري املعــرتف
بها.
وأضــاف أن "الوضــع األمنــي يف الضفــة الغربيــة عــى
وشــك الغليــان بســبب ضعــف الســلطة وتوحــد
الفصائل والشبان ضدها" .ورغم تأكيدهم أن الوضع
األمني يف الضفة الغربية ال يزال "تحت السيطرة يف
ظل التنسيق األمني مع السلطة" ،استدرك الباحثون
اإلرسائيليــون" :لكــن الســلطة تضعــف وقــد تختــل
وظيفتهــا ،يف حــني أن اإلحبــاط املتزايــد يف أوســاط
الجيل الفلســطيني الشــاب يحفز التفكري فيا يتعلق
بفكرة الدولة الواحدة".
عــى الصعيــد الــدويل كتــب الباحثــون أن هنــاك
انتقــادات متزايــدة لـ(إرسائيــل) التــي تعمــل بالفعــل
عى إحباط تنفيذ ما يسمى "حل الدولتني".
وأكــدوا أن "خطــر اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد
(إرسائيــل) وتعريفهــا أنهــا "دولــة فصــل عنــري،
يتعاظم".

بالتعنــت يف االســتجابة ملطالبهــم ومارســة
الضغوطات عليهم.
وأكــدت الحركــة الطالبيــة أنهــا لــن تتنــازل ولــن
تسمح إلدارة الجامعة بكر عزميتها.
وبــدأ اعتصــام الكتــل الطالبيــة يف بريزيت قبل
أســبوعني تحت شــعار "مستمرون" ،الستعادة
اإلرث الوطني للجامعة.
وتتضمــن مطالــب الحــراك تنفيــذ مــا تــم توقيــع
العمــل عليــه يف االعتصــام الطــاليب املــايض
طالب عى
 ،8/11/2021وعدم محاسبة أي
ٍ
خلفيــة عملــه النقــايب والســيايس داخــل أســوار
الجامعــة ،ســوا ًء كان ينتمــي ألط ـ ٍر طالبيــة أو
مستقل.

استشهاد مواطن ...

إخطارات هدم
إىل ذلــك أصيــب فتــى عقــب صــد مواطنــني هجوما
للمســتوطنني يف بلــدة حــوارة ،جنــوب محافظــة
نابلس.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــال الضفــة
الغربيــة غســان دغلــس ،إن مواطنــني تصــدوا
ملســتوطنني هاجمــوا منازلهــم يف حــوارة ،وبعــض
املركبــات عــى الشــارع الرئيــس الواصــل ملدينــة
نابلــس ،مــا أدى إلصابــة الفتــى املنتــر باللــه
ضميــدي ( 17عامــا) بالرضــوض نتيجــة رضبــه ،ونقل
إىل مستشــفى رفيديــا لتلقــي العــالج .وأضــاف أن
املســتوطنني حطمــوا كذلــك زجــاج مركبــة ،ومحــال
تجاريا.
ويف وقت سابق أخطرت سلطات االحتالل ،أمس،
بهــدم أربعــة منــازل يف بلــدة روجيــب رشق محافظــة
نابلس.
وقــال مســؤول ملــف االســتيطان يف شــال الضفــة
الغربيــة غســان دغلــس إن قــوات االحتالل اقتحمت
منطقــة "خلــة الراجــح" يف بلــدة روجيــب وســلمت
املواطنــني ســاهر عجــوري ،ورافــع عديــي ،وزكريــا
عيىس ،وعزام الخراز ،إخطارات بهدم منازلهم.
عــى صعيــد آخــر اقتحــم نحــو مائــة مــن جنــود
االحتــالل ،أمــس ،الحــرم اإلبراهيمــي الريــف يف
مدينة الخليل.
مــن جانــب آخــر اعتقلــت قــوات االحتــالل ،أمــس،
الفتــى محمــد الهــدرة بعــد اقتحــام منــزل ذويــه يف
بلدة الطور بالقدس املحتلة.
كــا اســتدعت قــوات االحتــالل األســري املقــديس

أيوب نعان عفانة ،بعد دقائق من اإلفراج عنه ،من
سجن "النقب" الصحراوي ،عقب انتهاء محكوميته
البالغة ( 4سنوات) ملركز تحقيق "املسكوبية".
واعتقــل عفانــة ( 27عامــا) بتاريــخ  29آذار 2018؛
علـ ًـا أنــه تعــرض لعــدة اعتقــاالت ســابقة ،حيــث
أمىض يف اعتقاله األول ســبعة أشــهر ،ويف اعتقاله
الثاين عاما ونصف العام.
كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل ،أمــس ،الشــابني
عكرمة كنعان وقيص خليلية من منزليها يف بلدة
جبع جنويب جنني.
وغــريب رام اللــه اعتقلــت قــوات االحتــالل املحــرر
بــركات الخواجــا مــن بلــدة نعلــني ،والشــاب ريــاض
دراج مــن قريــة خربثــا املصبــاح ،يف حــني اعتقلــت
الشاب زيد العواودة من قرية الربج جنويب الخليل،
والشاب عاصم أبو عيشة من الخليل.
كذلــك داهمــت قــوات االحتــالل قريــة التوانــة يف
مســافر يطــا جنــويب الخليــل ،وأغلقــت مدخلهــا
لوقــت قصــري وفتشــت عــدة مركبــات .كــا دهمــت
منــزل إبراهيــم الهذالــني ،شــقيق الشــهيد ســليان
الهذالــني الــذي استشــهد مــن جــراء دهســه مبركبــة
تابعــة لقــوات االحتــالل مطلــع الشــهر الجــاري،
وتوعدتــه وهددتــه بســبب الضجــة اإلعالميــة التــي
حظــي بهــا شــقيقه الشــهيد والتفاعــل الشــعبي
والرسمي والعاملي مع قضيته.
كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الشــقيقني أيــوب
وباجس األخرس من مخيم عقبة جرب جنويب مدينة
أريحا.

طرابلس /فلسطني:
قالــت "مجموعــة العمــل مــن أجــل
فلســطينيي ســوريا" ،مســاء أمــس،
إن "الســلطات الليبيــة أفرجــت عــن
طالبــي لجــوء ،مــن بينهــم  13الجئ ـ ًا
فلســطيني ًا ،بعــد احتجازهــم عــدة
ساعات".
وأعلــن خفــر الســواحل الليبــي ،أول
مهاجرا،
من أمس" ،العثور عى 23
ً
بعد تعطل القارب الذي كانوا عى
متنــه يف امليــاه اإلقليميــة الليبيــة
بالبحــر املتوســط ،خــالل محاولتهم
الوصول إىل دول أوروبية".
وكانــت "مجموعــة العمل" ،أشــارت
إىل أن "الســلطات الليبية احتجزت
املهاجريــن ،وحولتهــم إىل مركــز
مكافحــة الهجــرة غــري الرعيــة
التابــع لــوزارة الداخليــة يف مدينــة
طرابلس".
"مئــات الالجئــني
ويســلك
الفلســطينيني يف ســوريا طرق ـ ًا
مختلفــة للوصــول إىل الــدول
األوروبيــة ،رغــم خطورتهــا؛ بحث ـ ًا
عــن ظــروف حيــاة أفضــل" ،بحســب
ناشطني.

نعي فلسطيني ...
ٌ

شايل قطاع غزة ،يف إثر تعرضه للصعق بالكهرباء داخل شاحنة يعمل
ً
سائقا لها ،ضمن املشاريع املرية إلعادة إعار القطاع.
وقــدم رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي يف قطــاع غــزة عصــام الدعليــس،
التعزيــة بوفــاة العامــل املــري شــهيد الواجــب الوطنــي ،الشــناوي،
لذويه وعموم الشــعب املري الشــقيق ،معلنًا اعتاد معاملته ضمن
شــهداء شــعبنا الفلســطيني ،إذ يــري عليــه كل الحقــوق املرتتبــة عــى
ذلك.
وتقدمت حركة املقاومة اإلســالمية حاس بخالص التعزية واملواســاة
لألشــقاء يف مــر بوفــاة العامــل الشــناوي يف أثنــاء تأديــة عملــه ،ســائلة
أن "يتغمــده اللــه بواســع رحمتــه ،وأن يلهــم أهلــه وذويــه جميــل الصــرب
والســلوان" .وقالــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني إنهــا تلقــت بــأمل
وحــزن استشــهاد العامــل الشــناوي الــذي لبــى نــداء الواجــب واإلنســانية
والعروبــة مــع كوكبــة مــن زمالئــه املهندســني والعــال للمســاهمة يف
إعادة إعار ما دمره االحتالل يف عدوانه األخري عى القطاع .وتقدمت
لجــان املقاومــة يف فلســطني بخالــص التعــازي مــن األشــقاء يف مــر
قيــادة وجيشــا وحكومــة وشــعبا ومــن عائلــة الشــناوي باستشــهاد شــهيد
اإلعار واإلنسانية العامل محمد.
ونعــت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني العامــل املــري ،وقالت:
ً
ـتكاال ملســرية
"مجددا متتزج دماء الشــناوي مع أرض غزة الطاهرة ،اسـ
ً
شــهداء الجيــش والشــعب املــري عــى أرض فلســطني ،وتأكيــدا عى
وحدة الدم واملصري ،ووقوف مر الدائم إىل جانب شعبنا".
وقــدم رئيــس اتحــاد نقابــات العــال ســامي العمــيص التعزيــة للشــعب
املــري الشــقيق وطواقــم اللجنــة املريــة إلعــار القطــاع ولعائلــة
الشــهيد الشــناوي ،معتــربا وفاتــه عــى أرض غــزة الطاهــرة اســتكاال
ملســرية شــهداء الشــعب املري يف فلســطني .وأكد العميص أهمية
جهود مر يف إعار غزة والتخفيف من الحصار اإلرسائيي املفروض
عى القطاع.

املحرر البدرساوي ...
حمــالت تنقــل واســعة ،وزجــت بقيــادات الحركــة
رد األرسى بحــل التنظيــم،
األســرية يف العــزل ،فلــا ّ
رسعان ما تراجعت اإلدارة عن سياساتها".
وأكــد البدرســاوي ،الــذي أفرجــت عنــه ســلطات
االحتــالل األحــد املــايض ،بعــد اعتقــال إداري دام
 8أشــهر ،خطــورة الوضــع يف الســجون خاصــة مــع
انتشــار فــريوس كورونــا ومل يســتبعد احتاليــة انتقــال
الفــريوس لــألرسى عــن طريــق الســجانني عمـ ًـدا ،كنــوع
مــن العقــاب .وطالــب الجهــات الحقوقيــة والدوليــة
بالتدخــل والتدقيــق يف هــذا األمــر ،وتقديــم العــالج
املناســب لــألرسى ،موضحــا أن إدارة الســجون تلجــأ
لعــزل القســم بالكامــل حــال إصابــة أحــد األرسى ،األمــر
الــذي يزيــد احتاليــة انتقــال العــدوى ألرسى القســم
كافــة ،فضــال عــن أنــه يتــم نقــل كل عــرة أرسى جملــة
واحــدة إلجــراء الفحــص ،دون األخــذ بأســباب الوقايــة
والسالمة.

ّ
وعقــب البدرســاوي ،عــى مقاطعــة األرسى اإلداريــني
ملحاكــم االحتــالل ،تنديــدا بسياســة االعتقــال اإلداري
وســعيا نحــو إنهائهــا قائـ ًـال" :االعتقــال اإلداري يــرق
مــن عمــر األســري ســنوات طويلــة ،دون تهمة ،ســوى أن
الشــاباك يتــذرع مبلــف رسي ،مينــع األســري ومحاميــه
من االطالع عليه".
وتابــع" :نتيجــة لذلــك لجــأ األرسى ملقاطعــة املحاكــم
منذ نحو شهر ،وسبق أن لجأ األرسى لخطوات أخرى،
مثــل اإلرضابــات الفرديــة والجاعيــة لكــر االعتقــال
اإلداري ،وســيكون هنــاك خطــوات أخــرى يف األيــام
القادمــة" .واســتهجن البدرســاوي ســلوك أجهــزة
الســلطة التــي اقتحمــت منزلــه الكائــن يف مخيم بالطة
رشق نابلــس قبيــل وصولــه ،وأزالــت رايــات "ال إلــه إال
ـادا إيــاه سـ ً
ـلوكا غــري مقبــول ،ومــن شــأنه تعزيــز
اللــه" عـ ً
االنقســام الداخــي ،وتنغيــص الفرحــة عــى األســري،
سني عمره دفاعا عن كرامة أهله ووطنه.
الذي أفنى
ّ

"األورومتوسطي" :أكرث ...
تقريــر ،بعنــوان " 16عامــا مــن املــرارة ..جيــل ُولــد
محــارص ًا"" ،إن نحــو مليــون ونصــف املليــون فــرد مــن
ســكان قطــاع غــزة البالــغ عددهــم مليونــني و 300ألــف
نســمة باتــوا فقــراء بفعــل الحصــار والقيــود اإلرسائيليــة
املفروضــة عــى القطــاع منــذ  ،2006وعــى املجتمع
الــدويل الضغــط عــى (إرسائيــل) إلنهــاء حصارهــا غــري
أن "سياســة العقــاب الجاعــي
القانــوين" .وأضــاف ّ
اإلرسائيلية ضد السكان يف غزة ما تزال ثابتة ،بشكلٍ
تعمــد (إرسائيــل) إلحــاق خســائر ماديــة
ُيظهــر بوضــوح ّ
ومعنوية كبرية وجاعية بسكان غزة".
ووفــق التقريــر فقــد تضاعفــت مــؤرشات األزمــة
اإلنســانية يف القطــاع بفعــل الحصــار ،إذ كانــت تبلــغ
نســبة البطالــة قبــل فــرض الحصــار –يف عــام –2005
نحــو  ،23.6%يف حــني وصلــت عنــد نهايــة عــام
 2021إىل  ،50.2%لتكــون مــن بــني أعــى معــدالت
البطالة يف العامل.
ارتفاعــا
وأوضــح املرصــد أن معــدالت الفقــر شــهدت
ً
ـادا بفعــل إجــراءات اإلغــالق والحظــر اإلرسائيليــة ،إذ
حـ ً
قفــزت مــن  40%يف عــام  2005إىل  69%يف عــام
.2021
وعــى املســتوى االقتصــادي أشــار املرصــد إىل أن
"االقتصــاد يف القطــاع شــهد حالــة انهيــار ،حيــث

تعرضــت آالف املنشــآت االقتصاديــة والخدميــة
ّ
واإلنتاجيــة للتعطــل والتدمــري والرر خالل الهجات
اإلرسائيلية التي تخللت سنوات الحصار.
وذكــر أن الهجــوم العســكري األخــري يف مايــو /أ ّيــار
 2021تســبب بتدمــري مئــات املنشــآت االقتصاديــة،
بإجــايل خســائر بلغــت نحــو  400مليــون دوالر
أمرييك.
وبشــأن القطــاع الصحــي ،قــال املرصــد "إن (إرسائيــل)
تعمدت منع دخول األدوية واملستلزمات الطبية إىل
أدى إىل تراجــع خدمــات الرعايــة الصحية يف
غــزة ،مــا ّ
قطاع غزة بنسبة ."66%
وطالب املرصد( ،إرسائيل) "بإنهاء حصار قطاع غزة،
والساح للفلسطينيني مبارسة حقوقهم كافة".
وحـ ّ
ـث املرصــد املحكمــة الجنائيــة الدوليــة "عــى
فتــح تحقيقــات ضــد القــادة والجنــود اإلرسائيليــني
املتورطــني يف سياســة العقــاب الجاعــي والهجــات
العسكرية ضد قطاع غزة".
وبــدأت (إرسائيــل) يف فــرض الحصــار عــى قطــاع غزة،
عقــب نجــاح حركــة حــاس يف االنتخابــات التريعية
يف ينايــر /كانــون الثــاين  ،2006وشـ ّـددته يف
منتصــف يونيــو /حزيــران  ،2007بعــد ســيطرة الحركــة
عى القطاع.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /مدللــة حســن عبــد العزيــز عفانــة عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  903628311الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /تغريــد خالــد أبــو جلهــوم عــن فقــد
هويتــي وتحمــل الرقــم  400559365الرجــاء ممــن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /عبــد الرحمــن ناجى حــرب ابو جامع عن فقد بطاقة
هويتــي وتحمــل الرقــم  802697649فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

الفصائل تتطلع ...

مخرجــات اجتــاع األمنــاء العامــني (أيلــول /ســبتمرب  )2020بشــأن صــوغ
واعتــاد إســرتاتيجية كفاحيــة جديــدة بديلــة ملســار (أوســلو) ،وتشــكيل
القيــادة الوطنيــة املوحــدة للنهــوض باملقاومــة الشــعبية وصــو ًال إىل
االنتفاضة الشاملة والعصيان الوطني.
وكانــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس مثنــت هــذه املبــادرة وأكــدت
أنهــا تعكــس حــرص الدميقراطيــة عــى التوافــق والنهــوض باملــروع
الوطني وإصالح املؤسسات الفلسطينية ،وصو ًال إىل اسرتاتيجية وطنية
بعيدا عن التفرد.
شاملة متوافق عليها
ً
وأشارت الحركة إىل أنها تعكف عى دراسة املبادرة بإيجابية ومبا يحقق
الهدف املنشود الذي يتطلع له شعبنا يف أماكن وجوده كافة.
وبينــا رحــب الناطــق باســم حركــة األحــرار يــارس خلــف ،مببــادرة الجبهــة
الدميقراطيــة ،أكــد "أنهــا متثــل أرضيــة خصبــة لبــدء حــوار وطنــي شــامل
إلنهاء األزمة الفلسطينية الداخلية".
ونبــه خلــف يف تريــح ل ـ "فلســطني" ،إىل أن مــن شــأن هــذه املبــادرة
َّ
"اســتكال العديــد مــن املبــادرات التــي أطلقتهــا الفصائــل واصطدمــت
لألسف بتعنت ورفض حركة فتح وقيادة السلطة التي تر عى موقفها
املخالف لإلجاع الوطني".
ورأى أن "املبادرة حددت مسارات مهمة لبدء حوار وطني شامل تلتقي
مــن خاللــه كل الفصائــل للتوافــق عــى إســرتاتيجيات واضحة عى رأســها
إعــادة تجديــد النظــام الســيايس الفلســطيني مــن خــالل انتخابــات عامــة،
رئاسية تريعية ومجلس وطني".
ـددا الكــرة يف ملعــب حركــة فتــح وعليهــا
وأضــاف "املبــادرة تضــع مجـ ً
التقاطهــا واالســتجابة لهــا للخــروج مــن عنــق الزجاجــة وإنهــاء األزمــة
الفلســطينية ،وتنفيــذ اتفاقيــات املصالحــة وآخرهــا اتفاق بــريوت ،والذي
أكــد عــى مســارات واضحــة ،لــو طبقت النتهت حالة االنقســام وتحققت
الوحدة الوطنية".
لكــن خلــف زاد عــى قولــه :إن "فتــح والســلطة ال متلــك اإلرادة الوطنيــة
والنوايــا الصادقــة الحقيقيــة مــن أجــل تحقيــق ذلــك ،وهــي ال زالــت تراهــن
عــى (أوســلو) والعالقــة والتنســيق مــع االحتــالل ،وتــرب بعــرض الحائط
كل النداءات والجهود التي بذلت إلنهاء االنقسام".
وطالــب الناطــق باســم األحــرار ،مبارســة جميــع الفصائــل واألوســاط
السياســية الفلســطينية الضغــوط عــى "الطــرف املعطل لــكل جهد يبذل
من أجل تحقيق الوحدة الوطنية ،وهو فتح وعباس".
وتابــع" :نتطلــع إىل إنهــاء االنقســام ،وال نقبــل بتمديــد عمــره مــن خــالل
الخطوات املنفردة التي يتخذها رئيس السلطة وفريقه".
بدوره قال عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية هاين خليل" :نحن مع
أي مبــادرة ممكــن أن تــؤدي إىل جمــع الصفــوف الفلســطينية ،وتعيــد لهــا
وحدتها وإنهاء حالة الشتات بني غزة والضفة".
وأضاف خليل لـ "فلسطني" ،أن مبادرة الدميقراطية فيها كثري من النقاط
التــي نتفــق معهــا فيهــا ،وهــي تعد جــزء من رؤية الجبهة الشــعبية" ،ونأمل
أن يكــون هنــاك توجــه إيجــايب الجميــع تجــاه هــذه املبــادرات الوطنيــة
الهادفة إىل إعادة الوحدة واملصالحة".
وتابــع" :نأمــل أن يكــون هنــاك تجــاوب وتوجــه إيجــايب مــن جميــع األطراف
السياســية الفلســطينية ونأمــل أن تنجــح حــوارات الجزائــر يف تقريــب
وجهات النظر وإيجاد حلول وخطة الستعادة الوحدة ورص الصفوف".

 5وفيات ...
 ،113أريحا واألغوار  ،150قطاع غزة ."990
وذكرت أن حاالت التعايف الجديدة توزعت عى محافظات" :طولكرم
 ،10قلقيليــة  ،4ضواحــي القــدس  ،4بيــت لحــم  ،55نابلــس ،52
الخليــل  ،20رام اللــه والبــرية  ،130طوبــاس  ،17جنــني  ،12أريحــا
واألغــوار  ،10قطــاع غــزة  ."50وبينــت الــوزارة أن نســبة التعــايف مــن
فريوس كورونا بلغت  ،96%يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة
 3%ونســبة الوفيــات  1%مــن مجمــل اإلصابــات .ولفتت إىل وجود 58
مصا ًبــا يف غــرف العنايــة املكثفــة ،يف حــني يعالــج يف مراكــز وأقســام
كورونا يف املستشفيات يف الضفة  90مصا ًبا ،بينهم  20مصا ًبا عى
أجهزة التنفس االصطناعي.

تتمة مقال ماذا بعد؟ ...
فالرضــا اإلرسائيــي هــو الــرط األول لتــويل أي منصــب قيــادي داخــل
اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة ،وداخــل اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح ،وهــذا
مــا يطــرح األســئلة املصرييــة عــى التنظيــات الفلســطينية :مــاذا أنتــم
فاعلــون؟ ومــاذا تنتظــرون؟ لقــد جرفتكــم الســيول ،وأغرقتكــم القــرارات
الفردية ،وتجاوزت اللقاءات مع اإلرسائيليني لقاءات املصالحة الوهمية
يف الجزائر ،فإىل متى تنتظرون؟ وعى ماذا تراهنون؟
َ
اعو ُه" تنطبق عى محمود
يبدو أن اآلية التي تقولَ " :ف
استخ َّف َق ْو َم ُه َف َأ َط ُ
عباس ،الذي مل يعد يرى يف الشــعب الفلســطيني أي كفاءة ،أو قيادة،
أو قدرة ،أو فاعلية تستحق أن تحرتم ،أو أن يتشاور معها ،أو يستمع لها،
ولــه الحــق يف ذلــك ،مــا دام لــدى الشــعب الفلســطيني تنظيــات قــادرة
عــى قصــف (تــل أبيــب) ،ولكنهــا غــري قــادرة عــى قصــف التفــرد بالقــرار
الســيايس ،وغــري قــادرة عــى وقــف العــدوان ،وانتــزاع حريتهــا ،وحريــة
شــعبها مــن براثــن التســلط ،ومــن اســتبداد فرعــون الــذي يواصــل الرتديــد
عى مسامع الشعب الفلسطيني :ال أريكم إال ما أرى.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /ريهــام خــر محمــود الســعودي عــن
فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم  402023204الرجــاء ممــن
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

فاتــن محمــد املقادمــة عــن فقــد
أعلــن أنــا املواطــن /
هويتي وتحمل الرقم  414836478الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /عــاد عبداللــه ســليم ابــو قوطــة عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  802318170فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا /فــادي ميــره محمــد ابــو الليــايل عــن فقــد بطاقــة
هويتــي وتحمــل الرقــم  400953980فالرجــاء ممــن يجدهــا
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /عــي محمــد صــادق الرفــايت عــن فقــد
هويتي وتحمل الرقم  801561010الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلن أنا املواطن  /حنان محمد حسني عن فقد هويتي
وتحمــل الرقــم  946663648الرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد بطاقة
تعريف

أعلــن أنــا /ميــن محمــد خليــل ابــو خليــل عــن فقــد بطاقــة
تعريــف وتحمــل الرقــم  700106123فالرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا /يحيــى احمــد ديــاب ابوندىعــن فقــد بطاقــة هويتــي
وتحمــل الرقــم  401142774فالرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا املواطــن  /محمــد مــروان ديــب حــام عــن فقــد
الرجــاء ممــن
هويتــي وتحمــل الرقــم 400143806
يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

عن فقد
أعلن أنا املواطن  /عمر ياسني احمد طه
هويتي وتحمل الرقم  800015620الرجاء ممن يجدها
أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد
هوية

أعلــن أنــا /رهــام ماجــد محمــد صــادق عــن فقد بطاقــة هويتي
وتحمــل الرقــم 404148785فالرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد
هوية

أعلــن أنــا /محمــد صــالح عــى الغــول عــن فقــد بطاقــة هويتي
وتحمــل الرقــم  800625139فالرجــاء ممــن يجدهــا أن
يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

